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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   

2016-2017 н.р. 

2. Результати дослідницької діяльності студентів ВКНЗ 

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

обласної ради у 2016-2017н.р., що презентовані на шпальтах фахових видань. 

Ознайомлення студентів з правилами відбору кращих робіт на  коледжанські, 

всеукраїнські та міжнародні конкурси, конференції у 2017-2018 н.р. 

3. Розгляд пропозицій щодо вдосконалення форм та методів роботи 

товариства. 

4. Обрання секретаря СНТ. 

 

ЗАСІДАННЯ 2. Круглий стіл «Григорій Сковорода: із часу – до 

вічності». 

1. «Світ ловив мене та не впіймав». 

2.  «Старався знайомитися з людьми, вченістю і знаннями добре  

відомими тоді». 

3. «Коли велика справа – панувати над тілами, то ще більша – 

керувати душами». 

4.  «Все минає, але любов після всього зостається». 

 

ЗАСІДАННЯ 3. Бібліографія як невід’ємна частина науково-

довідкового апарату. 

1. Історія виникнення бібліографії. 

2. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського – один з  

        головних бібліографічних центрів України. 

3. Практикум «Довідково-пошуковий апарат бібліотеки». 



ЗАСІДАННЯ 4. Наукова конференція як засіб удосконалення 

професійної компетентності майбутніх учителів. 

1. Види конференцій та правила участі в них. 

      2.Тези як  самодостатня стаття, правила написання їх. 

3.Тренінг «Все у мене в руках». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2017-2018 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. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми педагогічної науки». 

10-11.11.2017 

10.  Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

перспективи розвитку науки». 

15-16.09.2017 

11. Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених “Наука та освіта в умовах трансформації 

суспільства”. 

21.09.2017 

12. V Міжнародна науково-практична конференція 

«Перспективи розвитку сучасної науки». 

29-30.09.2017 

13. V Міжнародна науково-практична конференція: 

«Актуальні проблеми філології». 
  

22-23.09.2017 

14. Участь у фаховому конкурсі «Вчитель – моє 

покликання». 

листопад, 2017 

15. Участь у коледжанській конференції з педагогіки «Ідеї 

гуманістичної парадигми освіти у творчій спадщині 

видатних педагогів». 

листопад,2017 

16. Участь в олімпіаді з педагогіки. 09.10.2017 

17. Участь в олімпіаді з психології. 08.10.2017 

18. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Основні 20-21.10.2017 



напрямки розвитку педагогічної науки». 
 

19. Зустріч за круглим столом «Уроки життя Григорія 

Сковороди» (до 295-річчя від дня народження педагога-

філософа). 

листопад,2017 

20. Науково-методична конференція на тему: «Підготовка 

фахівців нової генерації – завдання вищої освіти» 

29-30.11.2017 

21. Міжнародна наково-практична конференція 

«Екологізація освіти як чинник сталого розвитку 

суспільства». 

19.10.2017 

22. 

 

Участь у другому обласному конкурсі учнівських 

наукових робіт з історії «Юний історик». 

          лютий, 2018 

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 

 

 

  

 

 

 


