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відділу наукової роботи та міжнародних зв’язків
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Глухів

№19

Про організацію студентської наукової роботи
З метою посилення інтеграції освітнього процесу, науки, залучення до наукової
роботи обдарованої молоді, створення сприятливих умов для розвитку та організації НДР
студентів, їх інтелектуального розвитку у студентському середовищі Глухівського НПУ
ім. О.Довженка
1.
Затвердити на 2019/2020 навчальний рік студентські наукові гуртки (проблемні
групи) та наукових керівників:
1.1. ФАКУЛЬТЕТУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ:
кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва:
Назва наукового гуртка, проблемної групи
Керівник
Кількість
студентів
Сучасний педагог професійної освіти
Ігнатенко Г.В.
7
Інноваційні технології навчання у професійній Ковальчук В.І.
діяльності педагога
Сучасні інтенсивні технології в рослинництві
Логінов М.І.

5

Роль
педагога
професійного
навчання
у Росновський М.Г
впровадженні інноваційних технологій в закладах
сільськогосподарського профілю
Younq researcher
Опанасенко В.П.

4

Health-carecompetenceofteacherofprofessionaltraining

Самусь Т.В.

4

4
12

Актуальні проблеми фахової підготовки педагога Вовк Б.І.
4
професійного навчання
Затверджено на засіданні кафедри протокол №2 від 23 вересня 2019 р. (списки груп,
графік засідань додаються)
кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій:
Назва наукового гуртка, проблемної групи
Керівник
Кількість
студентів
Науково-проблемна група «Антаблемент»
Бондаренко М.І.
9
Зодчії
Хоменко О.Г.
8
Науково-проблемна група
Толмачов В.С.
11
«IT &Robotics»
Художня обробка матеріалів
Маринченко І.В.
12
Науково-дослідний гурток «Молодий науковець»
Перунок О. М.
7
Технології оздоблення
Зінченко А.В.
8
Науково-дослідний гурток «Фахівець»
Гриценко Л.Г.
7

Затверджено на засіданні кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій
протокол №1 від "06" вересня 2019 р. (списки груп, графік засідань додаються)
кафедри технологічної і професійної освіти:
Назва наукового гуртка, проблемної групи
Керівник
Методист

«Автомобільний гурток «Картинг»

Курок В. П.;
Дмитренко П. В.;
Хоруженко Т. А.;
Воїтелєва Г. О.;
Дещенко О. М.

Кількість
студентів
12

7

Моделювання і конструювання об’єктів праці на
Литвин О.М.
8
уроках трудового навчання
Марченко С. С.
Затверджено на засіданні кафедри протокол № 2 від 30 вересня 2019 р. (списки груп,
графік засідань додаються)
Завідувачам кафедр:
2.1.
здійснити загальне керівництво роботою студентських наукових гуртків та
проблемних груп.
2.2.
організувати засідання студентських наукових гуртків (проблемних груп) не
менше одного разу на місяць, відповідно до затверджених графіків.
3. Деканам факультетів, головам Рад Наукового товариства молодих вчених факультету
заслухати звіт Ради наукового студентського товариства факультету на звітній
студентській конференції 2020 р.
2.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на голів Ради Наукового товариства
молодих вчених факультету.

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків

В.ЗІНЧЕНКО

