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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   

2017-2018 н.р. 

2. Результати дослідницької діяльності студентів ВКНЗ 

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

обласної ради у 2017-2018н.р., що презентовані на шпальтах фахових видань. 

Ознайомлення студентів з правилами відбору кращих робіт на  коледжанські, 

всеукраїнські та міжнародні конкурси, конференції у 2018-2019 н.р. 

3. Розгляд пропозицій щодо вдосконалення форм та методів роботи 

товариства. 

4. Обрання секретаря СНТ. 

 

ЗАСІДАННЯ 2. Науково-практична конференція «Ціннісні виміри 

виховання дитини в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського» 

1. Ідеї В.О.Сухомлинського в сучасній школі. 

2. Окремі аспекти різнобічного виховання у досвіді 

В.О.Сухомлинського. 

3.  В.О.Сухомлинський про деякі особливості підготовки до 

професії вчителя. 

4. Сучасний директор крізь призму досвіду В.О.Сухомлинського. 

 

ЗАСІДАННЯ 3. Плагіат як спосіб вираження авторських прав та 

академічної доброчесності. 

1. Академічний плагіат та самоплагіат у науці: нормативна база та 

світовий досвід. 

2. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети 

поширення серед молодих вчених. 

3. Практикум «Он-лайн сервіси для перевірки на плагіат». 



ЗАСІДАННЯ 4. Педагогіка партнерства як запорука якісної 

підготовки мабутнього фахівця-інноватора Нової української школи». 

1. Наукові засади створення Нової української школи (законодавча база). 

      2. Сучасне освітнє середовище – основа формування інноваційної 

культури. 

3. Тренінг «Я крокую до майстерності». 

 

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 2018-2019 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. ІІ Міжнародна науково-практична конференція « 

Пріоритети сучасної науки». 

27-28.10.2018 

10. VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Безпека життєдіяльності, екологія і 

охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний 

стан, проблеми та перспективи». 

20-23.11.2018 



11. Всеукраїнська олімпіада за напрямком «Право». 30.11.2018 

12. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні 

проблеми філології та методики викладання іноземних 

мов у сучасному мультилінгвальному просторі».  

22.11.2018 

13. ХХ Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні інформаційні та електронні 

технології».  
 

27.05.2019 

14. Участь у фаховому конкурсі «Вчитель – моє 

покликання». 

листопад, 2018 

15. Участь у коледжанській конференції з педагогіки 

«Ціннісні виміри виховання дитини в педагогічній  

спадщині В.О Сухомлинського». 

жовтень, 2018 

16. Участь в олімпіаді з педагогіки. листопад, 2018 

17. Участь в олімпіаді з психології. листопад, 2018 

18. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Права 

людини: історичний вимір та сучасні тенденції (до 70-

річчя прийняття Загальної декларації прав людини)». 
 

06.12.2018 

19. ІV Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасна наука: проблеми і перспективи». 

06-07.10.2018 

20. Міжнародна науково-практична конференція «Науковий 

прогрес та тенденції сучасної науки». 

30.09.2018 

21. Всеукраїнська інтернет-конференція «На урок»: «Сучасні 

освітні тенденції: медіаграмотність та критичне 

мислення». 

29.09.2018 

22. 

 

Участь у другому обласному конкурсі учнівських 

наукових робіт з історії «Юний історик». 

          лютий, 2019 

23. Участь у заходах до Дня науки. травень 

24. Організація виставки найкращих курсових проектів, 

виконаних студентами коледжу. 

травень 

25. Нагородження грамотами та вручення сертифікатів за 

участь у наукових конференціях. 

травень 

 


