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«Педагог�ка �
сьогодення»

Студентський науковий гурток
кафедри педагог�ки



Гурток створений на
п�дстав� р�шення
Загальних збор�в

студент�в  за наказом
ректора №1050 в�д 5
листопада 2011 року.

Метою
д�яльност� гуртка є

реал�зац�я наукового �
творчого потенц�алу

талановитих
студент�в Ун�верситету.



1.ОСВІТА І ПЕДАГОГІКА
Підготовка і проведення студентсько-учнівських науково-практичних

конференцій

2.ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Підготовка тез доповідей, статей,  індивідуальних творчих завдань,

виступів гуртківців на круглих столах, конференціях

3.ВИВЧЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
Проведення анкетування, інтерв’ювання, спостереження, індивідуальних

наукових досліджень

НАПРЯМИ РОБОТИ
ГУРТКА
«П

едагог�ка � сьогодення»



ОСНОВНІ
ЗАВДАННЯ

ГУРТКА:

•створення умов для розкриття наукового та

творчого потенціалу членів гуртка;

•залучення до участі в наукових конференціях,

семінарах, експедиціях та інших науково-

дослідницьких і просвітницьких заходах;

•створення сприятливих умов для активного

залучення студентів до наукової діяльності;

•сприяння розширенню університетського,

регіонального, всеукраїнського та

міжнародного студентського

співробітництва у сфері науки та інновацій;

•сприяння гармонійному розвитку студентів

та формуванню високих моральних принципів;

•забезпечення і захист прав та інтересів

членів гуртка



«Педагог�ка � сьогодення»

«Гуман�тарна
наука в
�нтерпретац�ї
молодих
досл�дник�в: 
ПЕДАГОГІЧНІ
ЧИТАННЯ  ІМЕНІ  К .  Д .
УШИНСЬКОГО»



5 грудня 2019 р. кафедра педагог�ки
гуман�тарно-педагог�чного факультету
орган�зувала � провела вже
традиц�йну науково-практичну
учн�всько-студентську конференц�ю
«Гуман�тарна наука в �нтерпретац�ї
молодих досл�дник�в: педагог�чн�
читання �мен� К. Д. Ушинського».
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ОЛІМПІАДИ
з дисципл�ни «Педагог�ка» та

"Профес�йна осв�та"



Участь у І етап�
Всеукраїнської
студентської
ол�мп�ади 2019-2020
н.р. з дисципл�ни
«Педагог�ка» та
"Профес�йна осв�та"
взяли 74 студента
гуман�тарно-
педагог�чного
факультету



Переможц� І етапу
Всеукраїнської
студентської
ол�мп�ади 

2019-2020
НАВЧАЛЬНОГО  РОКУ

з навчальної дисципл�ни
«Педагог�ка»

1 місце

Мацола Вікторія, Литюк Адріана

2 місце

Марченко Інна, Ілюхіна Олександра

3 місце

Череп’яна Вікторія  Кисленко Ольга

з навчальної дисципл�ни
«Профес�йна осв�та»

1 місце

Череп’яна Вікторія

2 місце

Кисленко Ольга

3 місце

Мацола Вікторія



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ

НАУКОВИХ РОБІТ



УЧАСНИКИ ІІ ТУРУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
КОНКУРСУ
СТУДЕНТСЬКИХ
НАУКОВИХ РОБІТ

Яник Катерина
Олександр�вна

Вплив євроінтеграційних

процесів в освіті на

зміни в характері

педагогічної взаємодії

Гулян Маргарита
Ігор�вна

Педагогічні умови

формування лідерських

якостей майбутніх

фахівців

агропромислової галузі

Лошн�й Галина
Іван�вна

Методика використання

засобів кіномистецтва у

вихованні моральних

якостей студентів

аграрних університетів

Череп’яна В�ктор�я
Серг�ївна

Формування інформаційно-

аналітичної

компетентності у

майбутніх педагогів 

професійного навчання

аграрних закладів вищої

освіти
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ПЕРЕМОЖНИЦЯ

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових роб�т

"Я приймала участь в секц�ї «Теор�я та
методика формування зм�сту профес�йної
осв�ти». Захист роб�т вперше в�дбувався у
режим� on-line. Я вражена справд� високим
р�внем п�дготовки в орган�зац�ї конференц�ї,
доброзичливост� ком�с�ї, атмосферою
порозум�ння м�ж членами жур� � учасниками
захисту.", - розпов�дає свої враження
Маргарита.

 
2 м�сце

 





МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ 
АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ
ГУРТКА 

Гуртківці жваво цікавляться життям, яке вирує й за

межами гуманітарно-педагогічного факультету. З метою

поглиблення  фахових компетентностей студентів, на їх

чисельні прохання завідувач кафедри педагогіки доктор педагогічних

наук Р.В. Сопівник  домовився про екскурсію

гуртківців в навчально-виробничі павільйони НУБіП України.

«П
едагог�ка � сьогодення»







Виховна
д�яльн�сть

«ПЕДАГОГІКА  І  СЬОГОДЕННЯ»

Студенти розуміють, що

виховна робота в навчальному

закладі – це система розвитку

здатності дитини сприймати,

відчувати, розуміти прекрасне в

житті. 







Дн�
в�дкритих
дверей 
8 травня 2020 року
кафедра педагог�ки
орган�зовано провела
День в�дкритих дверей.

«Педагог�ка � сьогодення»
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Варава О. Б-Кандидат

педагогічних наук, асистент

кафедри педагогіки

Кер�вник гуртка:

Гулян М. І. студентка 2 курсу

спеціальності "Професійна

освіта"

Допов�дач:


