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На факультеті функціонує Наукове товариство студентів та 

аспірантів, яке є ініціатором та організатором різних організаційних форм 

наукової діяльності. Керівник товариства – студентка ІІІ курсу З/31 групи 

факультету соціальної та психологічної освіти Тарасюк Тетяна.  Студенти, 

аспіранти факультету є активними учасниками товариства, приймають участь 

у студентських наукових конференціях, тренінгах, наукових семінарах та 

інших заходах науково-пізнавального спрямування.    

За період 2021 року НТСТА було організовано та проведено ряд 

заходів, серед яких:  

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

успішного навчання та захоплюючого дозвілля студентської молоді». Метою 

проведення було ознайомлення студентів І курсу з існуванням та діяльністю 

НТСТА факультету, а також пропагування активної наукової діяльності 

серед студентів. 

2.  Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн  

конференція «Дистанційне навчання у закладі вищої освіти в умовах 

пандемії: виклики сучасності», яка відбулась 30 березня 2021 року за участі 

членів НТСТА, аспірантів та студентів факультету та студентів інших 

навчальних закладів, таких як: Комунальний заклад «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради Балаклійський 

педагогічний фаховий коледж Комунального закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Мета 

конференції: дослідити  проблематику теми, обговорення актуальних питань 

з даної теми, та поглибити знання студентів.  



3.  Участь в ΧIV Всеукраїнській конференції «Наука. Освіта. 

Молодь». Метою конференції було дослідити тематичну проблематику, 

надати нові знання студентам, дійти обґрунтованих висновків. 

4.   Семінар-лекцію з відео презентацією «Чорнобиль – наш біль. 

Україна пам’ятає», з нагоди відзначення 35-х роковин Чорнобильської 

катастрофи (22 квітня 2021 року). 

5. Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн 

конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи, педагогіки та 

психології в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку», яка відбулась 

28 жовтня 2021 року, за участі членів НТСТА, аспірантів та студентів 

факультету та представники інших навчальних закладів таких як: 

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради, Житомирський державний університет імені Івана 

Франка, Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний 

фаховий коледж імені Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради». Метою 

конференції було дослідити проблему теми, поглибити знання студентів з 

даного питання, дійти обґрунтованих висновків. 

6.  Настановча лекція та інтерактив для студентів на тему 

«Академічна доброчесність». Метою було обговорення актуальних питань по 

темі, поглиблення знань студентів щодо правомірності написання наукових 

робіт, статей.  

7. У межах Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» НТСА 

взяли участь у проекті-конкурсі «16 днів проти гендерного насильства: дати 

календаря – 2021». НТСА підготували презентації, відеоролики за 

матеріалами Всесвітньої акції, зокрема: до Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІдом (1 грудня 2021 р.); до Міжнародного дня волонтера (5 грудня 2021 

р.); до Міжнародного дня боротьби з корупцією (9 грудня 2021 р.).  

Протягом звітного 2021 року студентами НТСА факультету соціальної 

та психологічної освіти опубліковано 19 тез доповідей на всеукраїнських та 

університетських конференціях. Протягом року члени НТСТА 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 НТСТА 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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