
ЗВІТ 

студентського наукового товариства «Академія» 

за 2021-2022 н.р. 

 

У 2021-2022 н.р. членами студентського наукового товариства «Академія» 

стали 22 студенти. 

Протягом звітного періоду учасники наукового товариства прослухали ряд 

теоретичних тем для успішного написання наукової роботи та взяли участь таких 

наукових заходах: 

1. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і 

педагогічна майстерність учителя-словесника»: 

1) Себало Б. Педагогічна взаємодія вчителя фізичної культури і учня: 

етичний аспект. Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-

словесника: зб. матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Суми, 29-30 жовтня 2021 

року). Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. Вип. 5. С. 64–66 (Наук. 

кер. – Козігора М. А.). 

ІІ. Педагогічні читання «Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та 

Костянтина Ушинського в сучасному освітньому просторі»: 

1) Михалевич С. Фізичне виховання у педагогічній спадщині 

В. Сухомлинського. Актуальні ідеї Василя Сухомлинського та Костянтина 

Ушинського в сучасному освітньому просторі: зб. матер. пед. читань  (м. Луцьк, 

26 лист. 2021 року, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради) / уклад. С. Марчук, С. Вдович. Луцьк – Львів, 2021. С. 77–80 (Наук. кер. – 

Голя Г. М.). 

ІІІ. XІ науково-практична інтернет-конференція «Методологічні та 

методичні проблеми викладання у сучасному  освітньому процесі»: 

1) Кульчицька М. Моделювання діяльності здобувачів початкової освіти 

для формування математичних компетентностей під ас вивчення величин та їх 

вимірювання. Методологічні та методичні проблеми викладання у сучасному  

освітньому процесі: матер. доп. (статей, тез)  учасників/учасниць XІ наук.-практ. 



інтернет-конф. (м. Луцьк, 24 листоп. 2021). Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж», 2021. С. 212–218. (Наук. кер. – Корнелюк В. О.). 

ІV. XІ науково-практична інтернет-конференція «Вектор пошуку в 

сучасному освітньому просторі»: 

1) Стависька А. Психічний і особистісний розвиток дитини в дошкільному 

віці. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: зб. матер. XІ Всеукр. 

наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Луцьк, 22 грудня 2021 р.) / уклад. Н. Денисенко, 

С. Марчук. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, 2021. С. 249–250 (Наук. кер. – Козігора М. А.). 

V. XV Міжнародна студентська наукова конференція «Молодь як 

стратегічний потенціал розбудови національної економіки»: 

1) Радчук О. Психологічні особливості співпраці вихователя із батьками 

дошкільника. Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної 

економіки: зб. тез доп. XV Міжн. студ. наук. конф. Луцьк: Надстир’я, 2022. 

С. 89–91. (Наук. кер. – Козігора М. А.). 

VІ. V Міжнародна науково-практична конференція «Академічна культура 

дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід»: 

1) Кульчицька М. Комунікація вчителя з учнем, як умова забезпечення 

емоційно-сприятливого освітнього середовища. Академічна культура дослідника 

в освітньому просторі: європейський та національний досвід: зб. матер. V Міжн. 

науково-практ. конф. (м. Суми, 12–13 травня 2022 року). Суми: Видавництво 

СумДПУ імені А. Макаренка. 2022. С. 133–137 (Наук. кер. – Козігора М. А.).  

VІІ. VІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція з 

нагоди 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди «Волинська весна: 

перші паростки науки»: 

1) Кульчицька М. Інноваційні підходи до навчання учнів нової української 

школи. Волинська весна: перші паростки науки: зб. матер. VІ Всеукр. студ. наук.-

практ. конф. з нагоди 300-річчя від дня народж. Григорія Сковороди (25 березня 

2022 року КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради). 

Луцьк: ФОП Мажула Ю. М., 2022. С. 179–181. (Наук. кер. – Козігора М. А.); 



2) Пономаренко М. Причини конфліктної поведінки дітей молодшого 

шкільного віку. Волинська весна: перші паростки науки: зб. матер. VІ Всеукр. 

студ. наук.-практ. конф. з нагоди 300-річчя від дня народж. Григорія Сковороди 

(25 березня 2022 року КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради). Луцьк: ФОП Мажула Ю. М., 2022. С. 263–265. (Наук. кер. – 

Бойчук П. М.); 

3) Радчук О. Особливості роботи вихователя закладу дошкільної освіти з 

дітьми з неповних сімей. Волинська весна: перші паростки науки: зб. матер. VІ 

Всеукр. студ. наук.-практ. конф. з нагоди 300-річчя від дня народж. Григорія 

Сковороди (25 березня 2022 року КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради). Луцьк: ФОП Мажула Ю. М., 2022. С. 271–273. (Наук. 

кер. – Дурманенко Є. А.). 

9 листопада 2021 року в День української писемності та мови студенти 

наукового товариства «Академія» Комунального закладу вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради доєдналися до щорічного 

всеукраїнського флешмобу – написання радіодиктанту національної єдності, під 

час якого мали змогу перевірити рівень знання української мови та 

продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово. 

Під час проведення Днів науки члени наукового товариства були 

учасниками таких заходів: онлайн-тренінг для наукових керівників та здобувачів 

вищої освіти «Академічна доброчесність та антиплагіатна експертиза наукових 

текстів» (10 травня); V Міжнародна науково-практична конференція 

«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» (12 травня); онлайн 

майстер-клас «Терміносистема педагогічного дослідження (корисні лайфхаки)» 

(18 травня). 

Студенти наукового товариства «Академія» стали співорганізаторами 

таких заходів: семінару-практикуму «Нові соціальні ролі вчителів: як заспокоїти 

батьків та учнів під час війни» (17 травня) та  «Психологічна підтримка дітей і 

підлітків в умовах тривалого травматичного стресу» (19 травня).  

Куратор товариства   Марія Козігора 

 


