
План заходів НТСА  

факультету соціальної та психологічної освіти  

на 2022-2023 н. р. 

№ 

п/п 
Назва заходу Місяць Відповідальний 

1.  Лекція-знайомство для студентів 1 курсу 

з діяльністю НТСА «Що ми знаємо та 

що хотіли б дізнатися про наукову 

роботу?»  

11 жовтня 

2022 р.  

Голова СНТ 

2.  ІІ Міждисциплінарний колоквіум 

«Актуальні питання підготовки докторів 

філософії в Україні та закордоном» 

20 жовтня 2022 

р. 

Голова та учасники 

СНТ  

 

3.  Кінолекторій 1 раз на місяць Голова та учасники 

СНТ 

4.  Зустріч зі студентами 1 курсу. Круглий 

стіл «Як правильно писати наукові 

статті, тези, готувати ІНДЗ? Готові 

приклади.» 

Листопад 2022 

р. 

Голова та учасники 

СНТ 

5.  Зустріч зі студентами 1 курсу «Моя 

перша сесія. Що очікуємо, чого 

боїмося?» 

Листопад 2022 

р.  

Голова та учасники 

СНТ 

6.  Зустріч зі студентами 2 курсу «Курсова 

робота. З чого почати?» 

Листопад  

2022 р.  

Голова та учасники 

СНТ 

7.  Засідання НТСА 1-3 рази на 

місяць  

Голова СНТ 

8.  ІІ Всеукраїнська студентська науково-

практична онлайн-конференція 

«Проблеми та перспективи соціальної 

роботи та психології в умовах війни» 

 

Грудень 2022 р. Голова НТСА та 

учасники СНТ 

9.  Науково-пізнавальна вікторина 

«Найрозумніший» 

Грудень  

2022 р.  

Голова та учасники 

СНТ 

10.  Тренінгова програма від практикуючого 

психолога  

Лютий 2023 р. Голова СНТ 

11.  Брейн-ринг «Мозаїка» Березень 

2023 р.  

Голова та учасники 

СНТ 

12.  Круглий стіл «Актуальність професії 

соціального працівника та психолога в 

сучасному світі» 

Березень 2023 

р. 

Голова та учасники 

СНТ  

 



13.  Інтелектуальна програма  «У пошуках 

істини» у рамках днів науки 

Квітень 

2023 р.  

Голова СНТ 

14.  Семінар для студентів-магістрантів 

«Особливості написання випускних 

кваліфікаційних робіт: практичні 

поради» 

1 раз на місяць Голова СНТ 

15.  Конкурс соціальних проектів Травень 

2023 р.  

Голова СНТ  

16.  Участь у програмах академічної 

мобільності студентів та міжнародних 

конференціях 

Протягом року  Голова та учасники 

СНТ , студенти 

факультету 

17.  Участь у програмах грантового 

фінансування студентських ініціатив 

Протягом року НТСА, студенти 

факультету 

18.  Настановча лекція та інтерактив для 

студентів на тему: «Академічна 

доброчесність» 

На початку 

навчального 

року  

Голова та учасники 

НТСА 

19.  Всеукраїнська студентська науково-

практична онлайн-конференція «Сучасні 

виклики і актуальні проблеми 

підготовки майбутніх фахівців у 

закладах вищої освіти» 

Травень 2023 

року 

Голова НТСА 

 

 

Голова НТСА факультету                                  

соціальної та психологічної освіти                                  Анна ЛИСЕНКО 


