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План роботи студентського наукового гуртка «Методологія та методика 

наукових досліджень» на 2017 - 2018 н.р. 

Керівник: докт.пед.н., професор кафедри методики навчання та управління 

навчальними закладами Журавська Н.С. 

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 відповідно напрямів дослідження 

наукового 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. Підготовка наукових проектів учасниками гуртка, що подаються на 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. 

5. Підготовка статей у міжнародних науковометричних збірниках. 

6. Презентація доповідей студентів із захисту курсових робіт з методики 

навчання дисциплін. 

7. Організація та проведення круглих столів «Перспективи ефективного 

працевлаштування випускників зі спеціальностей: «Управління 

навчальним закладом», «Педагогіка вищої школи», «Переклад», «Право», 

аналіз наявного стану і подолання проблем». 

8. Участь у «Фестивалі студентської науки – 2017» 

 

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 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. 

 

Залучені студенти до роботи гуртка 

1. Борисенко Ю.А. – ПРП 

2. Жовнір М.П. – ПРП 

3. Краснюк В.М. – ПРП 

4. Кузьмінець О.М. - ПРП 

5. Ярченко А.В. – ПРП 

6. Борисов О.В. – ПРП 

7. Кульбанська І.М. – ПРП 

8. Стратій Н.В. – ПРП 

9. Шкіринець Анна Юріївна – УНЗ 

10. Корабльова Ангеліна Анатоліївна – УНЗ 

11. Задорожня Аліна Вікторівна – УНЗ 

12. Постоловська Лілія Петрівна –УНЗ 

13. Іщук Наталія Анатоліївна – УНЗ 

14. Кайстренко Юлія Євгеніївна – УНЗ 

15. Свистуленко Юлія Михайлівна – УНЗ 

16. Ніконенко Юлія Вікторівна – УНЗ 

17. Думбадзе Влада Сергіївна – УНЗ 

18. Дехтяренко Людмила Василівна – УНЗ - староста 

19. Дяченко Інна Миколаївна – УНЗ 

 

 

Керівник гуртка, професор                                                           Журавська Н.С 

 

Завідувач кафедри методики навчання 

та управління навчальними закладами, професор                        Ковальчук В.І. 


