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ПЛАН РОБОТИ СНТ 

кафедри української та іноземних мов 

(секція української мови) 

на 2017 – 2018 навчальний рік 



ПЛАН РОБОТИ СНТ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ МОВ НА 

2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

(секція української мови) 

 

№ 
Заходи 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. Скласти і затвердити план роботи СНТ 

кафедри 

вересень 2017 р. Назаренко Н. Г. 

 

2. Визначити і затвердити тематику 

студентської науково-дослідної роботи  

СНТ кафедри 

вересень 2017 р. Назаренко Н. Г.  

3. Провести конкурсний відбір студентських 

робіт як перший етап студентської 

науково-практичної конференції 

листопад  – 

грудень 2017 р. 

Назаренко Н.Г. 

Шепелюк В.Л. 

. 

4. Провести відбірковий тур студентських 

робіт до участі в Міжнародному мовно-

літературному конкурсі учнівської та 

студентської молоді імені Тараса 

Шевченка та взяти в ньому участь. 

грудень 2017 р.  Назаренко Н.Г. 

Шепелюк В.Л. 

 

6. Підготувати і провести щорічну 

студентську науково-практичну 

конференцію “Лінгвістичні та 

країнознавчі аспекти вивчення 

української мови” 

квітень 2018 р. Назаренко Н.Г. 

Шепелюк В.Л. 

 

7. За підсумками згаданої вище конференції 

визначити найкращі студентські доповіді 

та рекомендувати їх до викладу на 

загальноуніверситетських конференціях 

різного рівня і спрямування 

квітень 2018 р. Назаренко Н.Г. 

Шепелюк В.Л. 

9. Провести підготовку до написання 

студентських наукових рефератів з 

подальшим відбором найкращих і 

поданням їх на загальноуніверситетський 

конкурс рефератів у рамках 

загальноуніверситетської наукової 

конференції ”НДР студентів у 

навчальному процесі” 

квітень, травень 

2018 р. 

Назаренко Н.Г. 

Шепелюк В.Л. 

 

11. Підготувати звіт про науково-дослідну 

роботу з української мови 

травень 2018 р. Назаренко Н.Г. 

Шепелюк В.Л. 

 

Завідувач кафедри  

української та іноземних мов, доцент       М.М. Кудря 

 

Відповідальна за НДРС                Н.Г. Назаренко 
 



 

Програма науково-практичної студентської конференції кафедри 

української та іноземних мов 

 

Щорічна загальноуніверситетська студентська науково-практична 

конференція «Лінгвістичні та країнознавчі аспекти вивчення української мови» 

буде проведена у квітні 2018 року. Місце проведення – актовий зал університету. 

Планується заслухати близько 12 доповідей. Прізвища доповідачів і теми 

доповідей будуть визначені після завершення конкурсного відбору доповідей в 

березні 2018 року (предмет «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

починає викладатися на 1-му курсі з листопада 2017 р., тому список студентів, які 

беруть активну участь у студентській науково-дослідній роботі буде поданий на 

початок грудня 2017 року. 

 

 

 

 
 


