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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 – Бабич Вікторія 

Сергіївна, студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) освітнього рівня 

спеціальності «Дошкільна освіта». 

Секретар Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених Педагогічного інституту – Гевель Софія Ігорівна, студентка 

ІІІ курсу першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 

«Дошкільна освіта». 

Членів Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених Педагогічного інституту – 44 особи. 

 

 

Діаграма 1. Відсоткове співвідношення кількості членів Наукового 

товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 

Педагогічного інституту 

 

 

 



2. Заходи Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених Педагогічного інституту за 2020-2021 н.р. 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

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. 

Жовтень 

2020 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,  

Бабич В.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,  

Бабич В.С. – 

заступник голови НТ 

ПІ, 

актив НТ ПІ 

4.  Загальноуніверситетський 

квест для першокурсників 

від Наукового товариства  

09.10.2020 р. НТ університету, 

Науменко М.С. – 

голова  НТ ПІ,  

Бабич В.С. – 

заступник голови НТ 

ПІ, 

актив НТ ПІ 

5.  Заходи у рамках 

Грінченківської декади 

Онлайн-семінар 

«Грінченкцівець – звучить 

гордо!»  

08.12.2020 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  



6.  Участь у щорічній 

Всеукраїнській науково-

практичній конференції НТ 

університету, підготовка до 

конкурсу наукових проєктів 

Березень  

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 

7.  Фестиваль науки-2021: 

Вебінар «Як студенту 

написати статтю? 10 порад 

молодому науковцю» 

Травень 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 

8.  Фестиваль науки-2021: 

Освітологічні дебати - 

2021  

 

Травень 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 

9.  Звіт про роботу НТ ПІ за 

2020-2021 н.р. та 

визначення перспективних 

напрямків роботи НТ на 

наступний навчальний рік 

Травень 

2021 р. 

НДЛ освітології 

Паламар С.П. – 

заступник директора з 

наукової роботи,  

Науменко М.С. – 

голова  НТ ПІ,  

Бабич В.С. – 

заступник голови НТ 

ПІ, 

актив НТ ПІ 

10.  Обговорення плану роботи 

НТ ПІ на 2021-2022 н.р. 

Травень 

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 

 

 

3. Робота зі студентами, аспірантами та молодими вченими: 

9 жовтня команда Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Педагогічного інституту взяла участь у 

Загальноуніверситетському квесті для першокурсників «Київ — моя столиця: 

прогулянки містом Бориса Грінченка» від Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених та другий рік поспіль здобула 

перемогу. 

08 грудня 2020 року у рамках Грінченківської декади Науковим 

товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених було 

проведено онлайн-семінар «Грінченкцівець – звучить гордо!». Під час 

семінару студенти поглибили знання про життєвий і творчий шлях, 

детальніше вивчили просвітницьку сферу діяльності Бориса Дмитровича 

Грінченка. У ході семінару з’ясували чому університет носить ім’я Бориса 

Грінченка, проаналізували роботу музею.  

19 - 20 березня 2021 члени Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Педагогічного інституту взяли активну участь у  

Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Дослідження 

молодих вчених: від ідеї до реалізації». 

В рамках науково-практичної конференції був проведений Конкурс 

наукових проєктів. Студентами Педагогічного інституту були підготовлені 

проєкти, три з яких, пройшли відбірковий етап і були представлені на 

Конкурсі. 

● Проєкт: Програма практико-орієнтованого конкурсу «Еко-

планета» (автори: Гоцюк Юлія, Войтенко Маргарита); 

● Проєкт: Навчальна програма для вихователів «Цифрова 

компетентність вихователя: просто про складне» (автори: Науменко Марина, 

Смишляєва Вероніка); 

● Проєкт: Інформаційний блог «Академічна культура дослідника» 

(автори: Науменко Марина, Бабич Вікторія, Кривченко Вікторія, Мастерук 

Дар’я, Соловйова Діана). 

За напрямом «Наука та освіта: утвердження академічної доброчесності 

та наукової етики» здобули перемогу (ІІ місце) Науменко Марина, голова 

Наукового товариства студентів аспірантів, докторантів та молодих вчених 

Педагогічного інституту, викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка та Бабич Вікторія, 

Кривченко Вікторія, Мастерук Дар’я, Соловйова Діана  студенти ІІІ курсу 

спеціальності «Дошкільна освіта» з проєктом Інформаційний блог 

«Академічна культура дослідника». 



Команда Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених Педагогічного інституту взяла участь у конкурсі реклами 

"GENERATION_PI" («Гран-прі» конкурсу: відео-ролик «Зроби свій вибір на 

користь майбутнього» – команда Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Педагогічного інституту). 

В рамках фестивалю науки 17 травня 2021 року Науковим товариством 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Педагогічного інституту  

було організовано та проведено вебінар «Як студенту написати наукову 

статтю: 10 порад молодому науковцю». До вебінару долучились студенти 

першого (бакалаврського) і другого (магістерського)освітніх рівнів 

спеціальностей “Дошкільна освіта”, “Початкова освіта”, “Філологія”. 

18 травня 2021 року НДЛ Освітології спільно з Науковим Науковим 

товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

Педагогічного інституту провели освітологічні онлайн-дебати “Академічна 

доброчесність під час змішаного навчання: дотримуватися не можна 

порушувати”. 

  

 

Участь членів НТ у наукових заходах: 

1st International Conference on Language Teaching and Learning in the 21st 

Century: From theory to pedagogical practice 

III International Scientific Congress SOCIETY OF AMBIENT 

INTELLIGENCE 2020 

Всеукраїнський форум "Нові вектори програми "Дитина"" 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Професійна 

діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" 

Вебінар ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ: оформлення, просування, захист 

прав 

Тренінг від British Council Україна “Active Citizens Local Training” 

IІІ Грінченківські читання — Всеукраїнська наукова конференція 

«ГРІНЧЕНКОЗНАВСТВО: ПРОБЛЕМАТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ» 

Вебінар «Культура академічної доброчесності: проблеми та виклики для 

здобувачів освіти» 

Х Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, 

аспірантів та студентів “Основні напрямки розвитку досліджень молодих 

учених” 

Вебінар "Стратегія молодого вченого для збереження авторських прав 

під час публікації" 

Вебінар "Можливості публікаційної платформи “Open Research Europe” 

для молодих вчених"  

Вебінар “Дотримання стандартів академічної доброчесності в Україні та 

ЄС: компаративний аналіз” 

Онлайн-лекція “Академічна доброчесність в університеті: практичний 

вимір боротьби з плагіатом” 

https://www.canva.com/design/DAETzJaggrA/2LSWsFWMnkrw8jy11VsXUQ/watch?utm_content=DAETzJaggrA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAETzJaggrA/2LSWsFWMnkrw8jy11VsXUQ/watch?utm_content=DAETzJaggrA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu


"Зустріч з лідером" - вебінар Ольги Карпової, директора Бізнес Школи 

Крок "10 технологічних трендів майбутнього" 

Майстер-клас «Від банальності до креативності: шлях інноватора». 

Спікер - Оксана Седашова - Міжнародний Амбассадор Креативності в Україні, 

автор і тренер програми "Certified Creativity Professional” 

 

 

Перспективні напрямки роботи Наукового товариства  

Педагогічного інституту на 2021-2022 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. Налагодження взаємодії з Науковими товариствами інших 

університетів. 

3. Системне залучення членів РСС до організації заходів, що проводить 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених Педагогічного інституту. 

 


