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1. Загальні положення 

 

Мета діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених Педагогічного інституту: 

− організація наукових заходів; 

− розвиток науки; 

− робота зі студентами, аспірантами та молодими вченими; 

− інформаційне забезпечення (соціальні мережі тощо); 

− втілення інновацій. 

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених Педагогічного інституту – Науменко Марина Сергіївна, 

викладач кафедри дошкільної освіти. 

Заступник голови Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених Педагогічного інституту – Яременко Анастасія 

Степанівна, студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) освітнього рівня 

спеціальності «Дошкільна освіта». 

Секретар Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених Педагогічного інституту – Патинок Анна Юріївна, студентка 

ІV курсу першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності «Початкова 

освіта». 

До складу Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених входить 37 осіб, з них: студентів – 26, магістрантів – 5, 

аспірантів – 1, молодих вчених – 6. 

 

 

2. Заходи Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених Педагогічного інституту за 2021-2022 н.р. 

 
 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

1.  Вибори голови, заступника 

та секретаря Наукового  

товариства студентів, 

аспірантів, докторантів та 

молодих вчених 

Педагогічного інституту.  

Ознайомлення з 

перспективним планом 

роботи НТ ПІ на 2020-2021 

н.р. 

Вересень 2021 р. Паламар С.П. – 

заступник директора 

з наукової роботи,  

Науменко М.С. – 

голова  НТ ПІ,  

Бабич В.С. – 

заступник голови НТ 

ПІ, 

актив НТ ПІ 

2.  Співпраця НТ ПІ з іншими 

НТ структурних підрозділів 

КУБГ 

Протягом року Науменко М.С. – 

голова  НТ ПІ,  

Яременко А.С.  – 

заступник голови НТ 

ПІ, 



актив НТ ПІ 

3.  Участь у наукових заходах 

Всеукраїнського і 

Міжнародного рівнів  

Протягом року Науменко М.С. – 

голова  НТ ПІ,  

Яременко А.С.  – 

заступник голови НТ 

ПІ, 

актив НТ ПІ 

4.  Загальноуніверситетський 

квест для першокурсників 

від Наукового товариства  

Жовтень 2021 р. НТ університету, 

Науменко М.С. – 

голова  НТ ПІ,  

Яременко А.С. – 

заступник голови НТ 

ПІ, 

актив НТ ПІ 

5.  Заходи у рамках 

Грінченківської декади:  

Онлайн-презентація 

періодичних видань 

університету  

Грудень 2021 р. Паламар С.П. – 

заступник директора 

з наукової роботи,  

Науменко М.С. – 

голова  НТ ПІ,  

Яременко А.С.  – 

заступник голови НТ 

ПІ, 

актив НТ ПІ  

6.  Участь у щорічній 

Всеукраїнській науково-

практичній конференції НТ 

університету, підготовка до 

конкурсу наукових 

проєктів 

Травень 

2022 р. 

Паламар С.П. – 

заступник директора 

з наукової роботи,  

Науменко М.С. – 

голова  НТ ПІ,  

Яременко А.С.   – 

заступник голови НТ 

ПІ, 

актив НТ ПІ 

7.  Вебінар «Академічний 

плагіат: культура цитувань 

та покликань у наукових 

текстах» 

Травень 2022р. Паламар С.П. – 

заступник директора 

з наукової роботи,  

Науменко М.С. – 

голова  НТ ПІ,  

Яременко А.С.   – 

заступник голови НТ 

ПІ, 

актив НТ ПІ 

8.  Звіт про роботу НТ ПІ за 

2021-2022 н.р. та 

визначення перспективних 

Червень 2022 р. Паламар С.П. – 

заступник директора 

з наукової роботи,  



 

3. Робота зі студентами, аспірантами та молодими вченими: 

30 вересня 2021 року члени відбулася щорічна Конференція членів 

(делегатів) Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених Університету Грінченка. 

20 жовтня 2021 року команда Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Педагогічного інституту взяла 

участь у Загально університетському квесті для першокурсників «Київ – моя 

столиця» від Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених. 

09 грудня 2021 року у рамках Грінченківської декади Науковим 

товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених було 

організовано онлайн-презентацію періодичних видань університету для 

магістрантів, аспірантів та молодих вчених Педагогічного інституту.  

15.12.2021 члени Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Педагогічного інституту відвідали практикум 

«Покрокова інструкція: як подати заявку на конкурс наукових проєктів» (у 

рамках Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Дослідження 

молодих вчених: від ідеї до реалізації»). 

12  травня 2022 року у межах Фестивалю науки – 2022, який щорічно 

відзначається в Київському університеті імені Бориса Грінченка, за ініціативи 

Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

Педагогічного інституту було організовано та проведено вебінар «Академічна 

доброчесність: культура цитувань і покликань у наукових текстах». 

Учасниками наукового заходу стали студенти першого (бакалаврського) і 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти  спеціальностей «Дошкільна 

освіта», «Початкова освіта» та молоді вчені Університету Грінченка. 
27 травня 2022 члени Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Педагогічного інституту взяли участь 

напрямків роботи НТ на 

наступний навчальний рік 

Науменко М.С. – 

голова  НТ ПІ,  

Яременко А.С.  – 

заступник голови НТ 

ПІ, 

актив НТ ПІ 

9.  Обговорення плану роботи 

НТ ПІ на 2022-2023 н.р. 

Червень 2022 р. Паламар С.П. – 

заступник директора 

з наукової роботи,  

Науменко М.С. – 

голова  НТ ПІ,  

Яременко А.С.  – 

заступник голови НТ 

ПІ, 

актив НТ ПІ 



у  Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Дослідження 

молодих вчених: від ідеї до реалізації». 
В рамках науково-практичної конференції був проведений Конкурс наукових 

проєктів. Студентами, аспірантами та молодими науковцями Педагогічного 

інституту були підготовлені проєкти, чотири з яких, пройшли відбірковий етап і 

були представлені на Конкурсі. 

Напрям І. Наука та освіта: утвердження академічної доброчесності та 

наукової етики. 

• “Fifty Shades of Copycat”: серія заходів, спрямованих на зменшення 

випадків порушень академічної доброчесності. Катерина Бровко, старша 

викладачка кафедри іноземних мов і методик їх навчання, докторка 

філософії; Альона Слюнько, студентка І курсу спеціальності 012 

Дошкільна освіта. 

• Інстаграм-блог «Академічна доброчесність — запорука якісної освіти». 

Анна Патинок, студентка IV курсу спеціальності 013 Початкова освіта; 

Юлія Васько, Анастасія Яременко, Оксана Луцюк, Ольга Оголь, студентки 

ІІ курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта. 

Напрям ІІ. Наука та культура: збереження і популяризація історико-

культурної спадщини. 

• Школа маленьких дизайнерів українських жіночих прикрас «Українська 

врода». Яна Євченко, аспірантка I року навчання спеціальності 012 

Дошкільна освіта Педагогічного інституту Київського університету імені 

Бориса Грінченка. 

Напрям ІІІ. Наука та розвиток громад: соціальні проєкти з науковою ідеєю. 

• Соціальний відеоролик «Не зважай на стереотипи – йди за покликом 

серця». Лія Жмак, Анна Сокальська, студентки V курсу спеціальності 012 

Дошкільна освіта Педагогічного інституту Київського університету імені 

Бориса Грінченка. 

За напрямом Наука та освіта: утвердження академічної доброчесності та 

наукової етики здобули перемогу (І місце) Катерина Бровко, старша 

викладачка кафедри іноземних мов і методик їх навчання, докторка 

філософії; Альона Слюнько, студентка І курсу спеціальності 012 Дошкільна 

освіта з проєктом       “Fifty Shades of Copycat”: серія заходів, спрямованих на 

зменшення випадків порушень академічної доброчесності. 

  

За напрямом Наука та культура: збереження і популяризація історико-

культурної спадщини здобула перемогу (ІІ місце) Яна Євченко, аспірантка I 

року навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта Педагогічного інституту 

Київського університету імені Бориса Грінченка з проєктом Школа маленьких 

дизайнерів українських жіночих прикрас «Українська врода». 



 

Участь членів НТ у освітньо-наукових заходах: 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з 

міжнародною участю «Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити 

та нові виклики». 27 жовтня 2021 року. 

«Ніч молодіжної науки-2021» від Ради молодих учених при Міністерстві 

освіти і науки України за участі Наукового товариства Університету 

Грінченка. 10 листопада 2021 року. 

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Освітологія – 

2022. Якість університетської освіти: міждисциплінарний дискурс». 20 квітня 

2022 року. 

Онлайн-лекція сучасної дитячої письменниці, перекладачки, дослідниці 

дитячої і підліткової літератури, лауреатки літературних конкурсів –  Оксани 

ЛУЩЕВСЬКОЇ. 27 квітня 2022 року. 

Наукова кав’ярня «333 кілометри наукової доброчесності в дії». 13 

травня 2022 року. 

Гостьова лекція доктора педагогічних наук, професора Гавриш Наталії 

Василівни з теми: «Технології пізнавального та ігрового проєктування». 10 

травня 2022 року. 

Гостьова лекція Ольги Байєр, завідувача кафедри дошкільної освіти 

Запорізького ОІППО, кандидата психологічних наук. 12 травня 2022 року. 

II Всеукраїнський студентський науково-практичний онлайн-форум (з 

міжнародною участю) «Іншомовна освіта очима студентів». 18 травня 2022 

року. 

Науковий вебінар із міжнародною участю «Інтеграція сучасної 

психолого-педагогічної теорії та освітньої практики: європейський та 

вітчизняний досвід професійної підготовки майбутніх учителів». 25 травня 

2022 року. 

Вебінар «Вихователь: діяти не можна змінити» – перший у серії 

вебінарів «Лепбук професійного успіху-2022». 27 травня 2022 року. 

 

 

Перспективні напрямки роботи Наукового товариства  

Педагогічного інституту на 2022-2023 н.р.: 

1. Організація та проведення семінарів, круглих столів, вебінарів, лекцій 

та ін. заходів для популяризації наукової діяльності серед студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Педагогічного інституту. 

2. Здійснення наукового дослідження з питань формування академічної 

доброчесності у здобувачів вищої освіти. 

 


