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На факультеті функціонує Студентське наукове товариство, яке є 

ініціатором та організатором різних організаційних форм наукової 

діяльності. Керівник товариства – студентка І курсу 161 групи факультету 

соціальної та психологічної освіти Біленко Анжеліка.   

 Студенти факультету є активними учасниками товариства, приймають 

участь у студентських наукових конференціях, тренінгах, наукових семінарах 

та інших заходах науково-пізнавального спрямування.      

 За період 2019-2020 навчального року СНТ було організовано та 

проведено ряд заходів, серед яких:             

 1. Лекція-знайомство для студентів І курсу «СНТ – єднання успішного 

навчання та захоплюючого дозвілля студентської молоді». Метою 

проведення було ознайомлення студентів І курсу з існуванням та діяльністю 

СНТ факультету, а також пропагування активної наукової діяльності серед 

студентів.            

 2. Кінолекторій, який організовувався неодноразово разом із 

Гендерним центром факультету та національно-патріотичним табором «Дія». 

Це просвітницькі кінолекторії, метою проведення було інформування 

студентів про реалії сьогодення, історію народу, соціальні, політичні та 

громадські проблеми людства.        

 3. Студентська науково-практична конференція «Соціальна робота в 

Україні: сучасний стан та перспективи розвитку», яка відбулась 27 березня 

2019 року за участі членів СНТ та студентів факультету. Метою конференції 

було дослідити тематичну проблематику, поглибити знання студентів з 

даного питання, дійти обґрунтованих висновків.     

 4. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Соціально-психологічні умови розвитку дітей та молоді в сучасному 

освітньому просторі», яка відбулась 23 квітня 2019 року. Мета конференції: 

дослідити тематичну проблематику, обговорення актуальних питань по темі, 

поглибити знання студентів з даного питання.      

 5. Участь в ΧІІ Всеукраїнській конференції «Наука. Освіта. Молодь». 

Метою конференції було дослідити тематичну проблематику, надати нові 

знання студентам, дійти обґрунтованих висновків.     

 6. Інтелектуально-розважальна гра «Найрозумніший». Вона є 



традиційною на факультеті. Метою проведення є залучення студентів до 

активної навчальної, пізнавальної та інтелектуальної діяльності.    

 7. Настановча лекція та інтерактив для студентів на тему «Академічна 

доброчесність». Метою було обговорення актуальних питань по темі, 

поглиблення знань студентів.        

 8. Круглий стіл «Академічна доброчесність: теорія і практика». Мета 

проведення: обговорення актуальних питань по темі.     

 Протягом року учасники СНТ та студенти факультету приймали 

активну участь у програмах академічної мобільності студентів та 

міжнародних конференціях, участь у програмах грантового фінансування 

студентських ініціатив. Також кожного місяця відбувається засідання СНТ 

ФСПО, де обговорюються актуальні питання та затверджується подальша 

робота товариства.           

 Показником високого навчально-методичного та наукового рівня 

підготовки студентів є перемоги та призові місця на олімпіадах та конкурсах 

студентських наукових робіт.       

 Щороку, традиційно кращим студентам-психологам виплачується 

стипендія імені Анни Іванівни Кагальняк.      

 За участь у Всеукраїнських заходах студенти нагороджуються 

сертифікатами, грамотами та заохочувальними призами.    

 Отже, організація науково-дослідної роботи студентів є важливим 

чинником підвищення ефективної професійної підготовки майбутнього 

фахівця у вищому навчальному закладі передусім тому, що передбачає 

індивідуалізацію навчання, дає змогу реалізувати особистісно-орієнтоване 

навчання, розширює обсяг знань, умінь та навичок студентів, сприяє 

формуванню активності, ініціативи, допитливості, розвиває творче мислення, 

спонукає до самостійних пошуків.  
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