
6 грудня 

День збройних сил України 

– одне з найважливіших свят 

в нашій країні, особливо в 

цей час. Воно з'явилося ще в 

1993 році, майже відразу 

після прийняття Україною 

незалежності. І з того дня, 

День збройних сил України 

щорічно відзначають 6 

грудня. І в честь цього свята 

на кафедрі методики навчання та управління навчальними закладами пройшов 

захід до 120 – річчя Національного університету біоресурсів і 

природокористування України: круглий стіл у межах наукового гуртка 

«Методологія та методика наукових досліджень», керівник професор 

Журавська Н.С. 

 

8 листопада 

 

Сучасна соціально-економічна 

ситуація в Україні висуває нові 

вимоги до підготовки фахівців 

у вищих навчальних закладах. 

Зростає попит на ініціативних, 

креативних фахівців, що здатні 

приймати нестандартні фахові 

та побудові рішення. Вагомий 

потенціал підвищення якості 

підготовки здобувача вищої 

освіти полягає у інтенсифікації 

самостійної роботи студентів. 

А її важливим видом є 

виконання наукових проектів, під час виконання яких студенти реалізують 

можливість набуття професійних компетентностей. На кафедрі методики 

навчання та управління навчальними закладами 08.11.17, в межах наукового 

гуртка «Методологія та методика наукових досліджень», керівник професор 

Журавська Н.С., відбулася презентація наукового проекту «Демократизація у 

сфері національного та глобального управління». 

 

25 жовтня 



Мета Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей - 

створити умови для розвитку 

інтелектуального потенціалу 

талановитої молоді, стимулювати їх 

інтерес до дослідницької роботи, 

оволодіння ними інноваційними 

технологіями. На кафедрі методики 

навчання та управління 

навчальними закладами 25.10.17, в 

межах наукового гуртка «Методологія та методика наукових досліджень» 

(керівник професор Журавська Н.С.), відбулася презентація наукового 

проекту «Управління розвитком загальноосвітніх навчальних закладів на 

засадах адаптивного підходу». 

11 жовтня 

У сучасних умовах жорсткої 

конкуренції, необхідності підприємств 

у постійному розвитку та формуванні 

конкурентних переваг, значну роль 

відіграє кадровий потенціал. Однак 

підтримка належного рівня цього 

потенціалу є складним завданням, яке 

реалізується через ефективну систему 

навчання у високорейтингових вишах, 

яким є Національний університет 

біоресурсів і природокористування України. На кафедрі методики навчання та 

управління навчальними закладами 11 жовтня 2017 р. пройшов захід до 120–

річчя Національного університету біоресурсів і природокористування 

України: круглий стіл на тему «Професійне навчання персоналу та шляхи його 

вдосконалення: творча багатовимірність», в межах наукового гуртка 

«Методологія та методика наукових досліджень» 


