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№ 

п/п Тематика засідання Зміст роботи 

1 Вступне зсідання. 
Ознайомлення 

студентів з 

актуальними 

напрямками 

досліджень   

 

Розгляд  і  затвердження  Плану  роботи  проблемної групи   

« Професійна підготовка сучасного педагога професійного 

навчання: проблеми і орієнтири»  на  2021-2022 навчальний 

рік.  

2. Обрання старости студентського наукового гуртка « 

Професійна підготовка сучасного педагога професійного 

навчання: проблеми і орієнтири».  

3. Обговорення  напрямів  науково-дослідної  роботи 

кафедри у розрізі кафедральної тематики.  

4. Ознайомлення  студентів  із Положенням  про  

студентську  наукову  роботу  в Глухівському   національному  

педагогічному  університеті.   

5.  Ознайомлення  студентів гуртка із методичними  

рекомендаціями  щодо організації, проведення, щодо  

організації, проведення,  оформлення  та  публікування  

наукових досліджень 

2 Зміст  науково-

дослідної  

роботи гуртка 

Організаційне  засідання  наукового  гуртка  з  метою  

ознайомлення  його  членів  зі  змістом  науково-дослідної  

роботи, роботи з пошуку та добору наукових джерел, з  

вимогами до оформлення наукових досліджень 

3 Наукові заходи Засідання  наукового  гуртка  у  формі  

індивідуальної  роботи  з  членами  гуртка,  які  братимуть  

участь у  XІ Міжнародній інтернет-конференції молодих 

учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2021. 

Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук»; відбір 

кращих робіт для участі в семінарі 

4 Ознайомлення  з  

ходом  написання  

наукових  

досліджень 

Заслуховування членів проблемної групи та їх наукових  

керівників  щодо  результатів  написання  наукових  робіт,  

наукових публікацій; підведення підсумків роботи членів  

проблемної групи у І семестрі 2021 –  2022 н.р. та 

пропозицій щодо  плану роботи наукового гуртка у ІІ семестрі 

2021 -2022 н.р. 

5 Орієнтири 

професійної 

діяльності сучасного 

педагога 

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 

професійної освіти. Аналіз проведених досліджень. 

Окреслення шляхів удосконалення освітнього процесу 

підготовки майбутніх  педагогів професійного навчання. 
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професійного 

навчання 

Наступність підготовки майстра виробничого навчання, 

викладача професійного навчання до інноваційної діяльності 

в системі – професійний коледж-вищий навчальний заклад-

підвищення кваліфікації-саморозвиток. 

6 Всеукраїнський 

конкурс 

студентських 

наукових робіт 

Підготовка, заслуховування й відбір наукових робіт для 

участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт з професійної освіти у 2020/2021 навчальному році. 

Подання студентських наукових робіт на Всеукраїнський 

конкурс студентських наукових робіт з професійної освіти. 

7 Дні науки. 

Організація та 

проведення круглого 

столу для студентів  

«Професійна 

компетентність 

педагога 

професійного 

навчання»   

Науково-методичні засади впровадження в освітній процес 

інноваційних технологій. 

Характеристика сучасних технологій навчання, їх 

призначення й застосування у підготовці майбутніх педагогів 

професійного навчання. 

Інноваційна діяльність та педагогічна майстерність майстра 

виробничого навчання, викладача професійного навчання. 

Кросдисциплінарний підхід у підготовці майбутніх 

педагогів професійного навчання. 

8 Заключне 

засідання. Підсумки 

роботи  

Підведення підсумків роботи студентської проблемної 

групи кафедри. Відзначення кращих молодих науковців 



 


