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Мета діяльності товариства – це всебічне сприяння творчій, науковій та 

дослідницькій діяльності студентів, підвищення рівня методичної 

підготовки, розвитку наукового мислення та навичок дослідницької роботи 

студентів коледжу.  

Основними завданнями є:  

- пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї;  

- формування умов для розкриття наукового та творчого потенціалу 

студентів;  

- популяризація наукової діяльності серед студентів коледжу;  

- допомога у забезпеченні глибокого вивчення і освоєння дисциплін 

навчального плану;  

- оволодіння сучасною науково-пізнавальною методикою;  

- підвищення загальнокультурної компетенції;  

- вироблення навичок проведення самостійних наукових досліджень;  

- оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;  

- організація роботи студентів у науковому житті коледжу та поза ним;  

- сприяння розвитку міжвузівського співробітництва студентів;  

- підтримка талановитих дослідників серед студентів, надання їм всебічної 

допомоги;  

- розвиток наукового мислення та аналітичних здібностей, навичок 

публічного виступу;  

- розширення кругозору та ерудиції;  

- підвищення рівня культури ділового спілкування;  

- сприяння підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного 

рівня майбутніх учителів.  



ПЛАН РОБОТИ ЗАСІДАНЬ РАДИ НСТ 

ЗАСІДАННЯ 1. Звітно-виборні збори студентського наукового 

товариства  

1. Звіт про результати роботи студентського товариства студентів за 2018-

2019 н.р.  

2. Результати дослідницької діяльності студентів ВКНЗ «Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради у 2018-

2019 н.р., що презентовані на шпальтах фахових видань. Ознайомлення 

студентів з правилами відбору кращих робіт на коледжанські, всеукраїнські 

та міжнародні конкурси, конференції у 2019-2020 н.р.  

3. Розгляд пропозицій щодо вдосконалення форм та методів роботи 

товариства.  

4. Обрання секретаря СНТ.  

 

ЗАСІДАННЯ 2. Науково-практична конференція «Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я.Франка - осередок освіти та науки 

Полісся» (з нагоди 150-річчя навчального закладу) 

1. Від традицій до інновацій: історичні віхи коледжу. 

2. Світочі науки та освіти. 

3. Акорди творчих успіхів студентів та викладачів коледжу. 

4. Перспективи розвитку коледжу в умовах становлення системи фахової 

передвищої освіти. 

5. Веб-квест "Історія тривалістю у півтора століття" 

 

ЗАСІДАННЯ 3. Самоосвіта як безперервний процес саморозвитку та 

самовдосконалення професійної компетентності вчителя. 

1. Педагогічні умови, які сприяють самоосвітній діяльності. 

2. Алгоритм роботи вчителя з самоосвіти. 

3. Мотиви, що понукають педагогів до самоосвіти. 

4. Тренінг "Удосконалення самоосвіти вчителя". 



ЗАСІДАННЯ 4. Творчий, креативний учитель – запорука успіху НУШ. 

1. Як підготуватися до уроку: тернистим шляхом від новачка до вчителя. 

2. Принципи успішної комунікації сучасного педагога. 

3. Як засвоїти знання в дії. Застосування діяльнісного підходу в навчанні. 

4. Майстер-клас "Особливості навчання письма в НУШ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОТОЧНІ ЗАХОДИ 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін проведення 

1.  Написання рефератів, тез, доповідей, статей, їх 

презентація та обговорення.  

упродовж року  

2.  Проведення засідань Ради НТС.  раз у 2 місяці  

3.  Інформування студентів про коледжанські, 

всеукраїнські та міжнародні конкурси, 

конференції у 2019-2020 н.р.  

упродовж року  

4.  Оновлення web-сторінки студентського 

наукового товариства.  

упродовж  

року  

5.  Участь у наукових вікторинах, олімпіадах, 

семінарах, вебінарах, конференціях різного 

рівня.  

упродовж року  

6.  Перегляд презентацій студентських робіт, 

відібраних для участі у конкурсах, 

конференціях.  

упродовж року  

7.  Проведення моніторингу повідомлень про 

студентські конференції, конкурсні програми 

різного рівня.  

упродовж року  

8.  Допомога в організації та участь у вікторинах, 

олімпіадах з фахових дисциплін.  

за графіком 

проведення 

предметних тижнів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ ДАТ 

8 січня - 140 років з дня народження Степана Васильченка (справжнє ім’я 

та прізвище - Степан Панасенко) (1879-1932), письменника, журналіста, 

педагога; 

1 квітня - 210 років з дня народження Миколи Гоголя (1809-1852), 

письменника; 

3 травня - 170 років з дня народження Панаса Мирного (справжнє ім’я та 

прізвище - Панас Рудченко) (1849-1920), письменника, драматурга, 

громадського діяча; 

17 липня - 170 років з дня народження Олени Пчілки (справжнє ім’я та 

прізвище - Ольга Косач) (1849-1930), письменниці, перекладачки, 

громадської діячки, фольклориста, етнографа; 

5 серпня - 175 років з дня народження Іллі Рєпіна (1844-1930), 

художника; 

9 вересня - 250 років з дня народження Івана Котляревського (1769-1838), 

письменника, поета, драматурга, громадського діяча, основоположника 

сучасної української літератури; 

10 вересня - 125 років з дня народження Олександра Довженка (1894-

1956), письменника, кінорежисера, художника; 

17.09 - 155 років від дня народження  Михайла Михайловича 

Коцюбинського (1864-1913), українського письменника. 

26 жовтня - 200 років з дня народження Миколи Терещенка (1819-1903), 

громадського діяча, підприємця, мецената; 

13 листопада - 130 років з дня народження Остапа Вишні (справжнє ім’я 

та прізвище - Павло Губенко) (1889-1956), письменника-сатирика, гумориста, 

перекладача; Всесвітній день доброти. 

395 років від дня народження Марусі Чурай (Марії Гордіївни Чурай) 

(1625-1653), української народної поетеси, авторки широко відомих пісень. 



230 років від дня народження Петра Петровича Гулака-Артемовського 

(1790-1865), українського поета, перекладача, педагога, культурно-

громадського діяча. 

19 березня - 90 років від дня народження Ліни Василівни Костенко (1930), 

української письменниці-шістдесятниці, поетеси. 

130 років від дня народження Миколи Костянтиновича Зерова (1890–

1937), українського поета, літературознавця, перекладача, педагога. 

16.11 -  Міжнародний день толерантності. 

17.11 - Міжнародний день студента. 

20.11 -  Всесвітній день дитини. 

23.11 - День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.   

27.01 - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 

10.02 - День безпечного Інтернету.  

Запроваджено з просвітницькою метою щодо відповідальнішого підходу 

до використання онлайнових технологій та мобільних телефонів, особливо 

серед дітей та молоді, в усьому світі. Відзначається щорічно з 2004 р. у 

другий вівторок лютого за ініціативою європейських некомерційних 

організацій. Сайт Дня безпечного Інтернету: http://www.saferinternetday.org. 

21.02   - Мiжнародний день рiдної мови. Проголошений Генеральною 

конференцiєю ЮНЕСКО (резолюцiя 30-ї сесiї ЮНЕСКО) у листопадi 1999 

року i вiдзначається кожен рiк, починаючи з лютого 2000 року. 

02.04 - Міжнародний день дитячої книги. День народження Г.-

Х.Андерсена (1805-1875) датського письменника-казкаря. 


