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Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 

 

СПЕЦВИПУСК НТСА ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

 

   Знайомтеся! 
Новообрана голова Наукового товариства студентів та аспірантів 

факультету соціальної педагогіки та психології, студентка 3 курсу 

Оксана Пятник. З першого курсу вона приймала участь у роботі 

психологічного клубу та організації різноманітних заходів. Оксана веде 

активну науково-дослідницьку діяльність, бере участь в суспільній 

діяльності факультету. 
 

ДАЙДЖЕСТ НОВИН: 
10 жовтня 2013 року на факультеті соціальної педагогіки та психології для студентів 1 

курсу традиційно було проведено презентацію Наукового товариства студентів та аспірантів. 
Організаторами заходу виступили активісти НТСА  СПП.  З 

вітальним словом до  присутніх  звернулася канд. псих.  наук, 

керівник студентської науки на факультеті Грандт  Вікторія 

Вікторівна, яка розповіла першокурсникам про особливості 

науково-дослідної роботи. Презентували діяльність товариства 

на факультеті Голова НТСА СПП  Пятник Оксана та її 

заступниця Свириденко Катерина. Під час заходу студенти 

дізналися  про основні аспекти діяльності  НТСА, структуру 

керування, принципи та пріоритетні завдання в роботі. За 

результатами заходу велика кількість студентів виявила бажання долучитися до Наукового товариства 

та отримувати інформаційну  електронну розсилку. 
 

 

 

22 жовтня на факультеті соціальної педагогіки та психології Запорізького національного 

університету відбулося засідання психологічного клубу на тему «Написання 

курсової роботи: вимоги, нормативи, правила». Учасниками круглого 

столу стали студенти-психологи 2 курсу. Організаторами заходу виступили 

голова НТСА Оксана Пятник та активісти наукового товариства. В ході 

засідання психологічного клубу було розглянуто наступні питання: 

 правила та норми оформлення курсової роботи; 

 етапи організації та проведення наукового дослідження; 

 особливості вибору методів та методик в залежності від цілей наукової 

роботи; 

 способи самоорганізації та підвищення науково-дослідницької 

активності студентів. 

За результатами проведення психологічного клубу другокурсники дізнатися 

про основні проблеми, з якими вони можуть зіткнутися під час написання 

наукових робіт, а активні студенти отримали сертифікати участі.  Дякуємо за 

допомогу в організації та проведенні заходу канд. псих. наук, доценту кафедри практичної 

психології Калюжній Євгенії Миколаївні! 
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22 жовтня в Запорізькому національному університеті 

відбувся публічний захист робіт, представлених на відбірковий 

етап конкурсу Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду 

Віктора Пінчука. Цього року в захисті власних наукових досліджень 

взяли участь 28 студентів ЗНУ. На початку заходу фахівець Науково-

дослідної частини Світлана Доброскок нагадала присутнім, що за 

шість років участі нашого вишу у цій програмі стипендіатами 

«Завтра.UA» стали 30 студентів із різних факультетів ЗНУ. Світлана 

Олександрівна побажала успіхів цьогорічним учасникам програми і подякувала членам журі, які 

вирішували, чия презентація наукових досліджень була найпереконливішою. При оцінюванні виступів 

учасників конкурсу члени журі враховували чотири критерії: актуальність роботи, її новизна, ступінь 

володіння матеріалом, обґрунтованість та практичність висновків. За результатами захисту роботи 

всіх учасників отримали схвальні оцінки й були допущені до участі у подальших етапах програми 

«Завтра.UA». Однак найвище були оцінені виступи Костянтина 

Андрєєва (науковий керівник – доцент Ірина Бонаренко), Віри 

Невінської  (науковий керівник – старший викладач Марина 

Трофименко), Аліни Полякової (науковий керівник – доцент 

Світлана Дітькова), Катерини Сиваш (науковий керівник – 

доцент Павло Мирошниченко), Анни Ставицької (науковий 

керівник – доцент Мирослава Чабаненко), Юлії Стець (науковий 

керівник – викладач Інна Стащук), Анастасії Скокової (науковий 

керівник – доцент Григорій Чаусовський), Миколи 

Копиловського (науковий керівник – декан фізичного факультету, доцент Андрій Андрєєв), 

Олександра Коробова (науковий керівник – декан економічного факультету, професор Алла Череп), 

Оксани Пятник (науковий керівник – доцент Маріанна Ткалич) й Анастасії Суботи (науковий керівник 

– доцент Ірина Ткаченко). 

 

30 жовтня 2013 року на факультеті соціальної 

педагогіки та психології було проведене засідання круглого 

столу на тему: «Можливості кредитно-

модульної системи навчання» для 

студентів-психологів 1 курсу. Ведучі 

заходу, доцент кафедри практичної 

психології Калюжна Є. М. та голова 

НТСА СПП Пятник Оксана, обговорили зі 

студентами основні питання, що 

стосуються таких категорій як «модуль» 

та «кредити». Студентка 1 курсу Наталя Козюра підготувала доповідь щодо 

переваг та недоліків кредитно-модульної системи та описала ситуацію в Україні. 

Загалом захід був досить плідним для першого курсу і допоміг їм розібратися у 

відчутно відмінній від шкільної системі нарахування балів. 

Спецвипуск підготували голова НТСА факультету соціальної педагогіки та психології 
Пятник Оксана, Свириденко Катерина та Некрасова Єлизавета 
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