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1. Список членів студентського наукового гуртка (проблемної групи) 

№
 п

-п
 

Прізвище, ім’я, по батькові 

З якого року 

займається 

НДР 

Спеціальність Курс Група 

1 Хиля Л.М. 2017 ПО 3 ПОВ17 

2 Кутинська Ю.О.     

3 Світлик М.І.     

4 Берегеч А.В.     

5 Трач В.В.     

6 Савчук М.М.     

7 Бозовчук І.В.     

8 Арич Н.О.     

9 Довганюк Т.І.     

10 Приступа А.С.     

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      
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32      

  



        «Затверджую» 

 Зав. кафедри Гудима Н.В. 

 « _____  »  ___________________________ 20 ____ р.  

ІІІ.План роботи студентського наукового гуртка (проблемної групи)   

№
 п

-п
 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 
Примітка 

1. Обговорення плану роботи 

проблемної групи на 

навчальний рік 

Вересень Мартіна О.В.  

2. Розподіл завдань Вересень Мартіна О.В.  

3. Обговорення роботи з 

науково-методичною 

літературою, добір 

фактичного матеріалу 

Жовтень Мартіна О.В.  

4. Заняття з проблеми 

формування комунікативних 

умінь учнів початкових 

класів на уроках української 

мови 

Жовтень Мартіна О.В.  

5. Виступи членів проблемної 

групи (з індивідуальних тем) 

Листопад Мартіна О.В.  

6. Підготовка матеріалів 

наукового дослідження до 

друку в збірнику наукових 

праць студентів 

Грудень Мартіна О.В.  

7. Підготовка матеріалів 

наукового дослідження до 

написання курсових 

(наукових) робіт 

Лютий Мартіна О.В.  

8. Рецензування статей членів 

проблемної групи до 

збірника наукових праць 

Березень Мартіна О.В.  

9. Участь у науковій 

студентській конференції 

Квітень Мартіна О.В.  

10. Обговорення результатів 

наукових досліджень 

Травень Мартіна О.В.  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



ІV. Календарний план занять студентського наукового гуртка (проблемної групи) на 

2019_/2020 навчальний рік 

Заняття І. «_10__»____09_______ 2019рік 
(дата проведення) 

1. _______________________________________________________________ О

1. Обговорення плану роботи проблемної групи. 

2. Розподіл індивідуальних завдань. 

 

Заняття ІІ. «_24__»____09_______ 2019рік 
(дата проведення) 

1. Розподіл індивідуальних завдань. 

2. Організація та проведення круглого столу «Проблеми та перспективи вищої освіти в 

Україні – освіти майбутнього». 

 

Заняття ІІІ. «_08__»____10_______ 2019рік 
(дата проведення) 

1. Аналіз науково-методичної літератури з обраних тем. 

 2. Складання планів наукових проектів. 

 

Заняття ІV. «_22__»____10_______ 2019рік 
(дата проведення) 

1. Добір та обговорення фактичного матеріалу. 

2. Підготовка та оформлення інформаційних повідомлень щодо роботи студентської 

проблемної групи. 

Заняття V. «_12__»____11_______ 2019рік 
(дата проведення) 

1. Методика написання вступу, анотації до наукових робіт 

2. Оформлення списку використаних джерел. 

  



Заняття VІ. «_26__»_____11______ 2019рік 
(дата проведення) 

1. Проведення круглого столу «Проблеми формування комунікативних умінь учнів 

початкових класів». 

2. Підготовка тез доповідей, наукових статей.  

Заняття VIІ. «_10__»____12_______ 2019рік 
(дата проведення) 

1. Проведення семінарського заняття «Проблеми розвитку зв’язного мовлення та 

виразного читання». 

2. Підготовка тез доповідей, наукових статей.  

Заняття VIIІ. «_24__»_______12____ 2019рік 
(дата проведення) 

1. Рецензування статей до студентської наукової конференції. 

2. Організація та проведення круглого столу «Проблеми та перспективи вищої освіти в 

Україні – освіти майбутнього». 

Заняття ІX. «_21__»____01_______ 20__рік 
(дата проведення) 

1. Проведення засідання членів студентського наукового гуртка – презентація 

доповідей студентів. 

2. Організація та проведення круглого столу на тему: «Формування культури мовлення 

молодших школярів на уроках української мови» 

Заняття X. «_04__»______02_____ 20__рік 
(дата проведення) 

1. Підготовка студентів - членів гуртка до участі в наукових конференціях ________   

 _______________________________________________________________________  

2. .Підготовка тез доповідей, наукових статей ________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   

  



Заняття XI. «18___»______02_____ 20__рік 
(дата проведення) 

1. Проведення засідання членів студентського наукового гуртка – презентація 

доповідей студентів. 

 _______________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________  

2. Тема: «Формування мовленнєвих умінь учнів  початкових класів під час вивчення 

теми «Речення»» 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   

 

Заняття XII. «_10__»______03_____ 20__рік 
(дата проведення) 

1. Тема: «Основна форма організації діяльності вчителів та учнів у школі» ________   

 _______________________________________________________________________  

2. Обґрунтування основних положень, правил та винятків стосовно норм сучасної 

української мови _________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   

 

Заняття XIII. «_24__»____03_______ 20__рік 
(дата проведення) 

1. Тема: «Формування творчих здібностей учнів початкових класів під час роботи над 

текстом» ________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________  

2. Тема: «Умови функціонування лексичних одиниць» _________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   

Заняття XIV. «_14__»_____04______ 20__рік 
(дата проведення) 

1. Ознайомлення з лінгвостилістичними нормами текстів різних стилів ___________   

 _______________________________________________________________________  

2. Тема: «Основні правила українського словотвору» __________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   

 

Заняття XV. «_28__»____04_______ 20__рік 
(дата проведення) 

1. Тема : «Організація навчальної діяльності учнів» ___________________________   

 _______________________________________________________________________  

2. Можливості учнів  у підвищенні їх пізнавальної активності ___________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

  



Заняття XVІ. «_12__»_____05______ 20__рік 
(дата проведення) 

1. Робота з розвитку пізнавальної активності молодших школярів _______________   

 _______________________________________________________________________  

2. Організація навчальної діяльності учнів ___________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   

 

Заняття XVIІ. «_26__»___05________ 20__рік 
(дата проведення) 

1. Взаємозв’язок навчального, розвивального і мотиваційного компонентів навчальної 

діяльності молодших школярів _____________________________________________   

 _______________________________________________________________________  

2. Аналіз науково-теоретичної та навчально-методичної літератури з обраної теми _  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   

 

Заняття XVIIІ. «___»___________ 20__рік 
(дата проведення) 

1. Тема: «Проблеми формування комунікативних умінь та навичок» _____________   

 _______________________________________________________________________  

2. Проаналізувати існуючі наукові підходи до вирішення проблеми формування 

комунікативних умінь та навичок ___________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   

Заняття XІX. «___»___________ 20__рік 
(дата проведення) 

1. Проведення круглого столу «Проблеми формування комунікативних умінь учнів 

початкових класів» _______________________________________________________   

 _______________________________________________________________________  

2. Розробити систему вправ для збагачення словникового запасу молодших школярів 

мовними одиницями і формування вмінь свідомо і правильно вживати їх у власному 

мовленні ________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   

 

Заняття XX. «___»___________ 20__рік 
(дата проведення) 

1. Тема: «Формування граматичного поняття “прикметник” як частини мови» (що 

пов’язана з іменником, у вироблені навичок правопису родових і відмінкових 

закінчень прикметників, у розвитку вміння вживати прикметники в усному мовленні) 

 _______________________________________________________________________    

2. Розвиток вміння вживати прикметники в усному мовленні ___________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   

  



Заняття XXІ. «___»___________ 20__рік 
(дата проведення) 

1. 1. 1. Підсумкове засідання наукового гуртка. Заохочення кращих студентів-

науковців. 

2. Розгляд та затвердження підсумків роботи наукового гуртка у 2019/2020 

навчальному році. 

 

ЗаняттяXXIІ. «___»___________ 20__рік 
(дата проведення) 

1.  _____________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________  

2.  _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   

 

Заняття XXIIІ. «___»___________ 20__рік 
(дата проведення) 

1.  _____________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________  

2.  _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   

Заняття XXVI. «___»___________ 20__рік 
(дата проведення) 

1.  _____________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________  

2.  _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   

 

Заняття XXV. «___»___________ 20__рік 
(дата проведення) 

1.  _____________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________  

2.  _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   



 


