
План заходів СНТ  

факультету соціальної та психологічної освіти на 

 2020-2021 н. р. 

№ 

п/п 
Назва заходу Місяць Відповідальний 

1.  Лекція-знайомство для студентів 1 курсу 

«Що ми знаємо та що хотіли б дізнатися 

про наукову роботу?»  

Жовтень  

2020 р.  

Голова СНТ 

2.  Круглий стіл «Актуальність професії 

соціального працівника в сучасному 

світі»  

Жовтень 

 2020 р.  

Голова та учасники 

СНТ  

 

3.  Випуск студентської газети 

«Студентський науковий вісник»  

1 раз на місяць Голова та учасники 

СНТ 

4.  Кінолекторій 1 раз на місяць Голова та учасники 

СНТ 

5.  Зустріч зі студентами 1 курсу. Круглий 

стіл «Як правильно писати наукові 

статті, тези, готувати ІНДЗ? Готові 

приклади.» 

Листопад  

2020 р.  

Голова та учасники 

СНТ 

6.  Зустріч зі студентами 1 курсу «Моя 

перша сесія. Що очікуємо, чого 

боїмося?»  

Листопад – 

грудень  

2020 р.  

Голова та учасники 

СНТ 

7.  Зустріч зі студентами 4 курсу «Курсова 

робота. З чого почати?» 

Листопад 

2020 р.  

Учасники СНТ 

8.  Науково-пізнавальна вікторина 

«Ерудит» 

Грудень  

2020 р.  

Голова та учасники 

СНТ 

9.  Засідання СНТ  1-2 рази на 

місяць 

Голова СНТ 

10.  Інтелектуально-розважальна гра 

«Найрозумніший»  

Лютий  

2021 р.  

Голова та учасники 

СНТ 

11.  Тренінгова програма від практикуючого 

психолога  

Лютий - 

березень 

2021 р.  

Голова СНТ 

12.  Інтелектуальний квест «У пошуках 

істини» у рамках днів науки 

Квітень  

2021 р.  

Голова та учасники 

СНТ 

13.  Брейн-ринг «Мозаїка»  Квітень  

2021 р.  

Голова та учасники 

СНТ 

14.  Круглий стіл «Актуальні питання 

соціального виховання у педагогічній 

спадщині Григорія Сковороди –  

Квітень  

2021 р.  

(27 квітня)  

Голова СНТ  



(до 300-річчя від дня народження)»  

15.  Турнір-вікторина «Калейдоскоп» Квітень – 

травень  

2021 р.  

Голова та учасники 

СНТ  

16.  Допомога в організації студентських 

олімпіад із соціальної роботи та 

психології  

Протягом року Голова та учасники 

СНТ 

17.  Інтелектуальна гра «Поле пригод»  Травень  

2021 р.  

Голова та учасники 

СНТ 

18.  Конкурс соціальних проектів  Травень  

2021 р.  

Голова та учасники 

СНТ 

19.  Семінар для студентів-магістрантів 

«Особливості написання випускних 

кваліфікаційних робіт: практичні 

поради»  

1 раз на місяць  Голова та учасники 

СНТ  

20.  Патріотична гра «Я люблю Україну»  Травень  

2021 р.  

Голова та учасники 

СНТ  

21.  Участь у програмах академічної 

мобільності студентів та міжнародних 

конференціях  

Протягом року  Голова та учасники 

СНТ, студенти 

факультету 

22.  Участь у програмах грантового 

фінансування студентських ініціатив  

Протягом року  СНТ, студенти 

факультету 

23.  Настановча лекція та інтерактив для 

студентів на тему: «Академічна 

доброчесність»  

На початку 

навчального 

року  

Голова та учасники 

СНТ  

 

 

 

 

 

 

Голова СНТ факультету                                  

соціальної та психологічної освіти                                  А. Ю. Біленко  

 


