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Звітний період : 2017-2018н.р. 

Наукова спрямованість гуртка : методологія досліджень та методика навчання дисциплін 

Заходи проведені гуртком :  

1. Презентація інформації щодо планових наукових регіональних всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів, грандів, конференцій. 

2. Участь у студентських наукових конференціях за результатами виробничих практик. 

3. Участь у міжнародних конференціях ЗВО відповідно напрямів дослідження гуртка : 

теоретичні основи наукових досліджень; основи методології наукового дослідження; 

організація збору і документальне оформлення інформації; науково-дослідна робота 

студентів, її форми і роль у підготовці фахівців; організація роботи студентського наукового 

гуртка; інноваційна методика навчання: спеціальних дисциплін, іноземна мова. 

4. Презентація доповідей студентів із захисту курсових робіт з методики навчання 

дисциплін. 

5. Організація та проведення круглих столів «Перспективи ефективного працевлаштування 

випускників зі спеціальностей: «Управління навчальним закладом», «Педагогіка вищої 

школи», «Переклад», «Право» та аналіз наявного стану і подолання проблем»; «Всесвітній 

день книги та авторського права; «Професійне навчання персоналу та шляхи його 

вдосконалення: творча багато вимірність», «День збройних сил України», «Просвітницька 

діяльність українського політичного, церковного й освітнього діяча Петра Могили»,  

«Комплексна організація освітнього процесу: синергетичний підхід» - до 120 – річчя 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

6.Участь у «Фестивалі студентської науки – 2018», семінарі «Дидактика підвищення 

кваліфікації в галузі сільського господарства» на базі ДУ НМЦ «Агроосвіта». 

7. ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет конференції «Використання медіа-технологій 

у підготовці вчителів: европейський та вітчизняний досвід» (22 лютого 2018 р. м. Глухів). 

8. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції  “Управління закладами освіти 

на основі акмеологічного підходу» (16 березня 2018 р. м. Житомир). 

9. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підготовка конкурентоздатних 

фахівців: виклики сучасності» (25-26 квітня 2018 р.). 

10. Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної 

психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» (20-21 квітня 2018 року, 

м.  Умань). 

11. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

технологічної і професійної освіти» (22-23 травня 2018 року, м. Глухів). Участь у Другій  

 

Стратегія розвитку студентського наукового гуртка: 

1. Освоєння студентами майбутньої професійної діяльності шляхом інтеракції змісту 

науково-дослідницької діяльності на всіх етапах та організаційних рівнях з фаховою 

підготовкою через створення на засіданнях наукового гуртка передумови для надбання та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA


прирощення інтелектуального й енергетично-творчого потенціалу студентів, оволодіння 

ними досвіду науково-дослідної діяльності. 

2. Організація наукової роботи професійного спрямування з метою підготовки елітного 

фахівця-дослідника якісно нового типу, що орієнтується в різноманітних педагогічних 

технологіях, володіє інноваційним стилем мислення, здатний і готовий самостійно 

вирішувати серйозні дослідницькі завдання, цілеспрямованого, творчого, динамічного 

фахівця, який вирізняється оригінальним і високоефективним підходом до вирішення, 

зокрема і освітніх завдань, має високий рівень відповідальності та досягає значних успіхів у 

професійній діяльності шляхом реалізації принципу «навчання через дослідництво», 

формування дослідницьких умінь, організації навчально-пізнавальної та науково-

дослідницької діяльності, і тим самим оволодіння методологічною культурою педагога і 

дослідника. 

Кількість членів гуртка : 28 

1. Дімітрієва М.О. - староста 

2. Петренко Б.М. – зам. старости 

3. Бобровицька А.С. 

4. Вертиківська А.В. 

5. Войт О.С. 

6. Гуща Ю.А. 

7. Дзюдземова О.О. 

8. Загоруй Є.Ю. 

9.  Заїка В.В.  

10. Запаско Г.В. 

11. Коломієць І В. 

12. Корчевська  К.С. 

13. Кравченко О.О. 

14. Лазаренко О.М. 

15. Лещенко О.В. 

16. Малиш В.О. 

17. Мельник В.С. 

18. Мульований Є.С. 

19. Олійник Ю.С. 

20. Олійник Ю.А. 

21. Охрімчук В.В. 

22. Павленко В.І. 

23. Пархоменко Р.О. 

24. Пинчук Д.О. 

25. Семесько А.О. 

26. Сергієнко Т.А. 

27. Скудна А.Ю. 

22. Сірий О.А. 

22. Сухляк В.Ю. 

23. Ткачук Л.В. 

24. Федчук Б.Б. 

25. Хмельовська М.М. 

26. Циханська Я.М. 

27. Шкіринець А.Ю. 

28. Шутка А.Я. 

Кількість студентів, залучених до роботи гуртка (не членів гуртка): 156 

Досягнуті результати роботи гуртка : 

- кількість тез, матеріалів доповідей членів гуртка: 



1. Пинчук Д.О. Авторське право на типові контракти міжнародних профільних 

асоціацій. 

2. Петренко Б.М. Історичний розвиток поняття екологічної безпеки. 

3. Шкіринець А.Ю. Децентралізація у сфері освіти: сучасний стан. 

4. Корабльова А.А., Запаско Г.В. Методологічні основи дослідження 

конкурентоспроможності освітніх послуг. 

5. Сірий О.А. Методика проблемного навчання: переваги, недоліки. 

6. Мульований Є.С. Діяльність загальноосвітніх навчальних закладів : реалії та 

перспективи. 

7. Сухляк В.Ю. Проблема оптимального вибору методів навчання. 

8. Дімітрієва М.О. Відмінність викладання інoземних мoв в Україні та США. 

9. Скудна А.Ю. Дзюдземова О.О. Демократизація у сфері національного та 

глобального управління. 

- кількість статей членів гуртка: 

1. Запаско Г. В. Наукові дослідження : управління персоналом, бізнес-планування.  

2. Мульований Є. С. Методика проблемних занять: наукові дослідження. 

3. Корабльова А.А., Сірий О.А. Організаційно – правові засади управління 

конкурентоспроможністю освітніх послуг та національно-патріотичне виховання : наукові 

дослідження. 

4. Шкіринець А.Ю. Сучасний стан та перспективи державного управління вУкраїні. 

5. Дзюдземова О.О. Побудова системи студентського самоврядування в закладі 

професійно-технічної освіти. 

6.  Данькевич В. О. Деякі аспекти стратегічного управління розвитком закладу вищої 

освіти 

- кількість поданих наукових робіт на : 

Скудна А.Ю. Дзюдземова О.О. Демократизація у сфері національного та глобального 

управління на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі  спеціальності 

«Професійна освіта». 

- забезпечення діяльності web-сторінки гуртка (вказати адресу); 

 

Керівник наукового гуртка, д.пед.н., професор                                                Журавська Н.С. 

Завідувач кафедри методики навчання та управління 

навчальними закладами, д.пед.н., професор                                                       Ковальчук В.І.                                                 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/55/
http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/55/

