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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; 

- заохочення студентів коледжу до дослідницької діяльності; 

- популяризація наукової діяльності серед студентів коледжу; 

- створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу 

студентів коледжу; 

- забезпечення більш повного засвоєння програмного навчального 

матеріалу та поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються; 

- оволодіння науково-пізнавальною методологією; 

- підвищення загальнокультурної компетенції; 

-  розвиток наукового мислення та аналітичних здібностей; 

-  розширення кругозору та ерудиції; 

- допомога студентам у реалізації  їх внутрішніх потреб у  самовираженні, 

самоствердженні; 

- розвиток навичок публічного виступу; 

- підвищення рівня культури ділового спілкування; 

- сприяння підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного 

рівня майбутніх учителів;   

- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних 

закладів, а також молодіжними організаціями;   

- сприяння обміну науковою інформацією між членами НСТ та 

координація їх дій. 

 

 

 



ПЛАН РОБОТИ ЗАСІДАНЬ РАДИ НСТ 

 

ЗАСІДАННЯ 1. Звітно-виборні збори  студентського наукового 

товариства  

1. Звіт про результати роботи студентського товариства студентів за   

2015-2016 н.р. 

2. Результати дослідницької діяльності студентів ВКНЗ 

«Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської 

обласної ради у 2015-2016н.р., що презентовані на шпальтах фахових видань. 

Ознайомлення студентів з правилами відбору кращих робіт на  коледжанські, 

всеукраїнські та міжнародні конкурси, конференції у 2016-2017 н.р. 

3. Розгляд пропозицій щодо вдосконалення форм та методів роботи 

товариства. 

4. Обрання секретаря СНТ. 

 

ЗАСІДАННЯ 2. Семінар-практикум "Наукова робота студентів у 

системі професійної підготовки майбутнього вчителя" 

 

1. Наукова робота студентів у системі підготовки майбутнього 

вчителя: методологія та організація. 

2. Курсова робота як один зі способів обробки наукової  інформації. 

3.  Вимоги до оформлення тез. 

4. Тренінг «Найбільша розкіш на світі». 

 

ЗАСІДАННЯ 3. Наукова стаття як самостійний науковий твір 

1. Наукова стаття –  один із видів наукової публікації. 

2. Вимоги до наукової статті. Науковий етикет. 

3. Структура роботи. Підготовчий етап написання статті як складова 

презентації дослідження. 

4. Тренінг «Вміння знаходити себе в суспільстві». 



ЗАСІДАННЯ 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

 

1.  Основні поняття, терміни та галузі інформації.  Національна система 

науково-технічної інформації 

2.  Джерела інформації та  використання їх у науково-дослідній 

роботі. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. 

3. Вимоги до оформлення списку використаних джерел. 

4. Тренінг «Твоя інформаційна безпека». 

 

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 2016-2017 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 

9. Участь у  конкурсі студентських робіт «Життя, віддане 

Україні», проведеного на базі ВКНЗ «Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської 

обласної ради, в честь вшанування пам’яті 

М.С.Грушевського.  

жовтень, 2016 

http://korpk.org.ua/uploads/Besedovska/Grushevski.pdf
http://korpk.org.ua/uploads/Besedovska/Grushevski.pdf


10. Участь у всеукраїнському конкурсі-вебінарі 

 «Способи організації навчальної взаємодії на прикладах 

уроків «Що таке людське «Я»   

27.10.2016 

11. Участь у І Міжнародній науково-практичній конференції 

«Становлення і розвиток педагогіки» (м. Івано-

Франківськ). 

23-24.12.2016 

12. Участь у фаховому конкурсі «Вчитель – моє 

покликання». 

січень, 2017 

13. Участь у коледжанській конференції з педагогіки «Ідеї 

гуманістичної парадигми освіти у творчій спадщині 

видатних педагогів». 

24.01.2017 

14. Участь в олімпіаді з педагогіки. 24.01.2017 

15. Участь в олімпіаді з психології. 01.2017 

16. Зустріч за круглим столом «Педагогічна спадщина 

Олександра Захаренка (до 80-річчя від дня народження 

педагога-гуманіста). 

лютий,2017 

17. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми сучасної психології» (м.Полтава). 

10-11.02.2017 

18. Участь у IV Міжнародній науково-практичній 

конференції  «Педагогіка: традиції та інновації» 

(м.Запоріжжя).  

17-18.02.2017 

19. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Теорія і практика сучасної науки» (м.Дніпро). 

24-25.02.2017 

20. 

 

Участь у другому обласному конкурсі учнівських 

наукових робіт з історії «Юний історик». 

28.02.2017 

21. Участь у Всеукраїнському конкурсі з українознавства 

«Патріот». 

21.02.2017 

22. Участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції «Мова-культура-суспільство: інтердисциплі-

нарний вимір». 

24.03.2017 

23. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського у вимірі сучасності». 

30-31.03.2017 

24. Всеукраїнська конференція  «Інформатика, інформаційні 

системи та технології». 

07.04.2017 



25. Участь у заходах до Дня науки. травень 

26. Організація виставки найкращих курсових проектів, 

виконаних студентами коледжу. 

травень 

27. Нагородження грамотами та вручення сертифікатів за 

участь у наукових конференціях. 

травень 

 

 

  

 

 

 


