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Учасники: активне ядро гуртка складає 73 студенти, а до орбіти його 
діяльності втягнуто близько 100 здобувачів вищої освіти гуманітарно-
педагогічного факультету (групи  ПО-21001б, ПО-21002б ск, ПО-20001б, ПО-
20002б ск, ПО-19001б, ПО-18001б, ПВШ-21001м). 

 
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

Метою діяльності гуртка є реалізація наукового і творчого потенціалу 
талановитих студентів у освітній сфері; 

Основними завданнями гуртка є: 
• організація науково-дослідницької діяльності у сфері педагогіки; 
• створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу членів 

гуртка; 
• залучення до участі в наукових конференціях, семінарах 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; 

• сприяння інноваційній діяльності членів гуртка; 
• участь у громадському житті університету. 



І. НАУКОВИЙ АСПЕКТ РОБОТИ ГУРТКА: 
засвоюємо основи наукової діяльності та змагаємось в успішності 
 
Майбутні педагоги активно долучаються до науково-дослідницької 

діяльності. Результатами цієї роботи стали публікації студентів у наукових 
збірках, участь у конференціях різного рівня, підвищення рівня підготовки 
студентів, про що свідчать високі місця на Всеукраїнських студентських 
олімпіадах з «Професійної освіти» та «Педагогіки», у Всеукраїнських 
конкурсах студентських наукових робіт з «Професійної освіти» та «Освітні, 
педагогічні науки». 

Публікаційна активність членів гуртка 
Статті: 
Сопівник Р. В., Добронравова А. С. Виховання соціально корисних 

лідерських якостей у студентів гуманітарних спеціальностей (на прикладі 
НАУОА). Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія. 2021. № 3. 
С. 14–22. 

Повисша К. П., Сопівник Р. В. Навички ефективної комунікації у сфері 
бухгалтерського обліку. Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія. 
2021. №. 4. С. 38–45. 

Васюк О., Кондратенко Я. Модель використання електронних навчальних 
ресурсів у професійній підготовці майбутніх зварювальників. Молодь і ринок, 
2021. № 9 (195). С. 27–32.  

Маценко Л. М., Шкварок О. П. До питання змісту і методичних аспектів 
роботи наставника студентської групи. Соціально-гуманітарний вісник: зб. 
наук. пр.  Вип. 38.  Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. С.4–6. 

	
Участь гуртківців у наукових та науково-практичних конференціях 

 
Тези доповідей: 
Гoнчapук O. М., Шутка В. Я. Особливості організації виховної роботи у 

закладі вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Topical issues of modern 
science, society and education: ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3-5 
жовтня 2021 р.). Харків, С. 442–447. 

Чередник Л. М., Монтач М. О. Формування загальної культури 
особистості майбутнього педагога як психолого-педагогічна проблема. Modern 
directions of scientific research development: V International Scientific and practical 
conference. (Chicago, 28-30.10.2021 р.). Chicago. Рр. 486–495. 

Чередник Л. М., Андрусик П. П. Використання електронно-навчального 
ресурсу «E-learn» у процесі викладання освітнього компоненту «Лідерологія». 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION: IV  
International Scientific and Practical Conference (Харків, 1-3.11.2021 р.). 

Чередник Л. М., Білик І. В. Сутнісна характеристика професійної 
компетентності магістрантів освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої 
школи». TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION: 
IV International Scientific and Practical Conference (Харків, 1-3.11.2021 р.). 

Чередник Л. М., Білик І. В. Залучення здобувачів вищої освіти до 
волонтерства як засіб формування їх професійної компетентності. Підготовка 



майбутніх педагогів у контексті впровадження концепції Нової української 
школи: матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (БДПУ, 16.09.2021 р.). 
С. 85–88. 

Чередник Л. М., Видря О. В. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх 
викладачів як педагогічна проблема. Підготовка майбутніх педагогів у 
контексті впровадження концепції Нової української школи: матеріали V 
Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (БДПУ, 16.09.2021 р.). С. 88–92. 

Чередник Л. М., Коноваленко Д. С. Зміст і структура комунікативної 
культури майбутнього педагога. Пріоритетні напрями досліджень в науковій 
та освітній діяльності: проблеми та перспективи: зб. тез доповідей Всеукр. 
наук.-практ. конф. з між народ. участю (м. Рівне, 12-13 жовтня 2021 р.). Рівне, 
С. 341–347. 

Чередник Л. М., Крамар А. М. Толерантність як компонент професійної 
компетентності майбутнього педагога вищої школи. Пріоритетні напрями 
досліджень в науковій та освітній діяльності: проблеми та перспективи: зб. 
тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. з між народ. участю (м. Рівне, 12-13 
жовтня 2021 р.). Рівне, С. 347–352. 

Маценко Л. М., Шкварок О. П. До питання методичних аспектів у роботі 
наставника академічної  групи. Збірник наукових праць II Міжнародної наукової 
конференції «Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук 
XXI століття» м. Рівне, 5 листопада 2021 р. Том 3. Вінниця: Європейська 
наукова платформа, 2021. С. 21–23. 

Мелікова К. Я., Васюк О. В. Методика формування моральної культури 
майбутніх викладачів закладів вищої освіти. Сучасні аспекти модернізації 
науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XVII Міжнарод. наук.-
практ. конф. (07 січня 2022 р.). м. Київ (Україна); Ларнака (Кіпр). 2022. С. 226–
232. 

 
Проведено І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з «Професійної освіти» та «Освітні, педагогічні науки» у 2021/2022 
навчальному році 

 
Відбіркова професорсько-викладацька комісія кафедри педагогіки, 

розглянувши й оцінивши студентські роботи рекомендувала найкращі з них до 
участі у вищезазначених конкурсах. 

 

№ 
п/
п 

Галузь 
науки, 

спеціальніст
ь 

Кількіст
ь 

учасникі
в 

П.І.П. 
студентів 
переможці

в 

Посада та ПІБ 
НПП, 

який забезпечує 
підготовку 
студентів  

до участі в ІІ етапі 
конкурсу 

(керівник) 

Назва 
студентської  
наукової 
роботи 

Базовий навчальний 
заклад (за наказом 

МОН) 

1.  Освітні, 
педагогічні 
науки 

1 Мелікова 
Катерина 
Ярославівн

а 

Професор, Васюк 
О.В. 

Формування 
моральної 
культури 
майбутнього 
викладача 

закладу вищої 
освіти 

Криворізький 
державний 
педагогічний 
університет 

Пр. Гагаріна, 54, м. 
Кривий Ріг 

Дніпропетровської 



області, 50086 
kdpu@kdpu.edu.ua, 

k_pedagogy@kdpu.edu.
ua 

2.  Інформаційн
о-

комунікаційн
і технології в 

освіті 

1 Грищенко 
Валерія 
Євгенівна 

Асистент, 
Прохорчук П.С. 

Формування 
етнічної 

самосвідомост
і молоді 
засобами 

дистанційного 
навчання 

Мелітопольський 
державний 
педагогічний 

університет імені 
Богдана 

Хмельницького 
Вул. Гетьманська, 20, 
м. Мелітополь 

Запорізької області, 
72312 

http://icte.mdpu.org.ua/, 
infkib@mdpu.org.ua 

3.  Професійна 
освіта 

1 Череп’яна 
Вікторія 
Сергіївна 

доктор педагогічних 
наук, доцент, 

завідувач кафедри 
педагогіки 

Національного 
університету 
біоресурсів та 

природокористуван
ня України 

Сопівник Руслан 
Васильович 

«Формування 
культури 

користування 
кіберпросторо
м студентів 
аграрних 

закладів вищої 
освіти» 

Українська інженерно-
педагогічна академія 
Вул. Університетська, 
16, м. Харків, 61003 

http://science.uipa.edu.u
a , prof-osvita-

konkurs@uipa.edu.ua 

 
Участь гуртківців у майстер класі з нагоди 100-річчя факультету 

тваринництва та водних біоресурсів 
4 жовтня 2021 року студентка 2 курсу спеціальності «Професійна освіта» 

Майборода Аліна зайняла 2 місце на майстер класі з нагоди 100-річчя 
факультету тваринництва та водних біоресурсів. 

Студенти слухали про бджолині сім‘ї, дегустувати мед, виготовляли 
власні свічки з натурального воску. Всі отримали масу позитивних емоцій та 
вражень. Слухали досвідчених викладачів та задавали їм питання. Також 
студентам дали можливість відчути себе справжніми бджолярами, збиравши 
мед з сот. 

 

 
 



 
 
ІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКА 

 
Студенти мають можливість навчатися за міжнародними магістерськими 

та бакалаврськими програмами в університетах США, Німеччини, Японії, 
Польщі, Нідерландів, а по завершенню отримувати «подвійний диплом» 
університету-партнера.  

Студенти навчаються за подвійним дипломом у Поморській Академії (м. 
Слупськ, Польща) спеціальність «Психопедагогіка». 

Закарян Анжела та Нейфельд Максим діляться своїми враженнями: «Я 
дуже задоволений навчанням у Польші, адже це можливість отримати нові 
знання, досвіт та знайти друзів по всьому світі. Мені подобається вивчати 
такі предмети як: «Постава голосу», «Міжкультурна педагогіка», 
«Педагогіка спеціальна (для людей з обмеженими можливостями)» та  
«Соціологія виховання». «Це навчання дало можливість не тільки вивчати нові 
предмети а й освоїти зовсім нову спеціальність «Національна безпека - кризове 
управління» і отримати диплом міжнародного зразка.     

 



 
 
 

ІІІ. УЧАСТЬ ГУРТКІВЦІВ У ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
 

29 вересня 2021 року відбувся День відкритих дверей кафедри педагогіки 
з одинадцятикласниками шкіл, ліцеїв Київської області, які зацікавилися 
можливістю вступу на навчання до Національного університету біоресурсів та 
природокористування. 

У рамках проведення Дня відкритих дверей на кафедру педагогіки 
завітали учні Богуславської спеціалізованої школи №1, Богуславського ліцею 
№ 2, Богуславського НВО «Ліцей №3-МАН», Ірпінського ліцею НУБіП 
України, Обухівського академічного ліцею разом зі своїми наставниками: 
педагогами, директорами шкіл, класними керівниками. 

Завідувач кафедри, докт. пед. наук, доцент Руслан Сопівник розповів про 
величний університет, елітний факультет та інтелектуальну кафедру педагогіки. 
Блиск в очах майбутніх вступників, велика кількість змістовних запитань, 
небажання залишати кафедру свідчили про одне: учні відчули атмосферність 
зустрічі, зацікавились навчанням на гуманітарно-педагогічному факультеті.  

Спілкування на кафедрі було сповненим доброзичливості, зацікавленості, 
що переконало присутніх: у майбутньому році на навчання до НУБіП України 
прийдуть найкращі абітурієнти! 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 



 
 
Теплоті зустрічі сприяла і присутність на ній студенток-третьокурсниць 

спеціальності 015.37 Професійна освіта Вікторії Череп’яної, Ольги Кисленко, 
Аміни Артемчук, Тетяни Цимбал, Юлії Снігир.  

Студентка спеціальності «Професійна освіта», Череп’яна Вікторія, 
переможниця Всеукраїнських студентських наукових робіт, поділилася своїм 
досвідом вступу до вишу, критеріями та пріоритетами при його обранні. 
Розповіла про можливості, які отримують наші студенти навчаючись на кафедрі 
педагогіки. 

 
ІV. ВИХОВНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКА 

 
На початку вересня 2021 року студенти ОП «Професійна освіта» 

(Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові 
технології)» відвідали природничий музей у складі Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. 

 

 
 



Фундатор та активний розбудовник музею, професор Олег Петрович 
Мельник, провів студентам чудову екскурсію та розповів всі тонкощі 
анатомічної будови живих організмів. 

Перебуваючи в приміщенні кафедри та музею, студенти неабияк були 
вражені оздобленням та оригінальними малюнками природи, численними 
колекційними зразками тварин та портретами визначних анатомів. 

 

 
 

 
 

 
7 вересня 2021 року студенти спеціальності «Професійна освіта (Аграрне 

виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові 
технології)» відвідали бібліотеку. 

 
 



 
 
 

 
 
Під час представлення бібліотечних ресурсів, студенти дізналися про 

можливості цифрової та електронної бібліотеки, наявність он-лайн послуг та 
отримання необхідної розсилки комплектів електронних видань навчальної 
літератури. 



 
 

Приємною несподіванкою для студентів була можливість проходження 
спортивно-інтелектуального квесту у бібліотеці, під час якого студенти мали 
змогу ознайомитися з розташуванням відділів та читальних зал книгосховища 
та його ресурсними можливостями. Під час квесту студенти вдало проявили 
свої спортивні, інтелектуальні та творчі здібності, швидкість, кмітливість та 
аналітичне мислення. 

 

 
 

 
8 вересня 2021 року для студентів спеціальності 015.37 Професійна 

освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та 
харчові технології) було проведено зустріч з викладачем юридичного 
факультету, доктором юридичних наук, професором Євгенієм Шульгою та 
адвокатом Оленою Карнаух. Тема зустрічі носила інформаційний характер, 
студентів інформували про можливості та громадянські аспекти запобігання 
корупції в освітньому процесі. 

 



 
 
27 вересня 2021 р. студенти освітньої програми «Професійна освіта 

(Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові 
технології)» відвідали зустріч з міністром аграрної політики та 
продовольства України Ольгою Трофімцевою. 

Тема лекції звучала як «Місце України на глобальному 
агропродовольчому ринку: як посилити позиції». На ній були висвітлені дуже 
важливі питання аграрництва, та основна думка зводилася до того, що 
найціннішим ресурсом є люди, в силах яких зробити все. За півтори години 
студенти дізнавалися про структуру аграрної політики в Україні, та що 
потрібно для того, щоб вивести її на новий рівень у світі. Ольга Василівна 
постійно ставила нам питання, завдяки чому зустріч була живою та цікавою. 

 

 
 



 
 

27 вересня 2021 року студенти освітньої програми «Професійна освіта 
(Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові 
технології)» відвідали зустріч з Томенком Миколою Володимировичем 
доктором політичних наук та лідером політичної партії Громадський рух 
«Рідна країна». 

Основна мета цієї зустрічі – донести до студентів думку про те, що якщо 
людина чогось прагне, вона обов’язково досягне усіх висот, своєю 
наполегливою працею. 

Під час лекції студенти дізналися про те, як можна покращити своє життя 
та вивести себе на новий рівень. Також ми дізналися, яка мальовнича наша 
Україна, які ми маємо красиві, живописні краєвиди. Микола Володимирович 
чітко відповідав на всі запитання поставлені студентами та викладачами. 

 
 

 
 
  



1 жовтня 2021 року студенти ОП «Професійна освіта (Аграрне 
виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові 
технології)» мали нагоду взяти участь у науково-практичному семінарі 
«Коучингові технології як рушій якісних змін». Студентів зацікавив виступ 
практикуючого коуча, бізнес коуча, експерта та доцента іноземної філології і 
перекладу ‒ Чайки Оксани Ігорівни, яка розповіла про коучингові технології в 
організації бізнесу. 

Особливо цікаво студентам було послухати про особливості управління 
ресурсами, часом, стилем життя у бізнесі та мотивацією, яка зрештою і є 
рушієм дії.  

 
 

 
 
9 грудня 2021 року студенти спеціальності «Професійна освіта» 

відвідали з екскурсією Верховну Раду України. 
Студенти мали унікальну можливість ознайомитись із історією 

становлення української державності, процесу регулювання відносин 
«громадяни-держава», на власні очі побачити сесійну залу та велику кількість 
історичних державних цінностей. 

Під час екскурсії студенти мали можливість ознайомитися із 
процедурами створення законодавчої бази України, поставити хвилюючі 



питання помічнику депутата Верховної Ради та отримати практичну 
консультацію щодо реалізації власної громадянської позиції та амбіцій. 

 

 

 

 

 
 

 



 
10 грудня у рамках святкування Міжнародного дня прав людини, 

студенти спеціальності «Професійна освіта» взяли участь у політичних 
дебатах Верховної Ради України.  

 
 

Студенти мали змогу долучитися до обговорення законодавства із позиції 
дотримання прав людини на базі освітнього центру Верховної Ради України, 
взявши участь у дебатах за аналогом системи «Британський парламентарій». 

 
 

Студенти відчули себе справжніми депутатами Верховної Ради, 
поділившись на фракції та пропонуючи і аргументуючи власні правки та 
погляди щодо створення законопроекту відносно необхідності впровадження 
законопроекту щодо надання академічної відпустки випускникам закладів 
середньої загальної освіти. 



 
 

 


