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Основною метою діяльності 
Студентського наукового товариства є:                                 

створення умов для 

виявлення і розвитку науково-дослідних 
здібностей студентів, підтримка в їх 

реалізації. 

 

Мета СНТ 
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• Пошук і залучення студентів до наукової роботи 

• Формування мотивації до дослідницької роботи, сприяння 
оволодінню студентами науковими методами пізнання та 
поглибленого, творчого освоєння навчального матеріалу;  

• Створення та реалізація ефективної системи інформування 
студентів про події наукового життя як всередині самого 
університету, так і за його межами ( конкурси наукових проєктів, 
конференції, стажування); 

•                                      Висвітлення діяльності СНТ в засобах                                     

                                       масової інформації, Інтернет; популяризація                                                                                

                                        наукових досягнень молоді, з метою     

                                         підняття престижу молодіжної науки. 

Завдання СНТ 
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Структура СНТ українського мовно-
літературного факультету імені Г.Ф.Квітки-

Основ’яненка 
Координатор з наукової роботи  

к.ф.н., доцент Лебеденко Ю.М  1 

2 

3 

Голова СНТ 

студентка IV курсу Сергієнко К.Є 

Заступник Голови СНТ 

студентка IV курсу Дечко А.О 

 

Члени СНТ, наукових гуртків 5 

4 
Секретар СНТ 

студент IІ курсу Бондаренко Є.О 
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Керівний склад СНТ  
українського мовно-

літературного факультету імені 
Г.Ф.Квітки-Основ’яненка 
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За цей рік видано близько 100 студентських 
публікацій у факультетських, 

загальноуніверситетських збірниках наукових 
праць та інших виданнях. Зокрема студенти мали 
можливість оприлюднити свої наукові здобутки в 
збірнику «Філологія ХХІ століття», що видається     

                            двічі на рік уже десять років 
поспіль. 

Звіт про роботу СНТ за 2020 рік 
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На XXVII Міжнародній студентській науковій 
конференції «Світоглядні позиції сучасного 
студентства: форми впливу та протиріччя» 

виступили Крістіна Гусенко та Дарія Слаба й були 
відзначені дипломами ІІ і ІІІ рівня відповідно. 

Наші досягнення 
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Наші студенти презентують свій науковий 
потенціал на різноманітних мовних курсах 

Міжнародного масштабу. У цьому році 
студентки IV курсу  (Сергієнко К.Є., Коломієць 

І.В.) взяли участь у програмі «Літні курси 
польської мови та культури 2020» за сприяння  
Національного агенства академічних обмінів у 

Польщі.  

Наші досягнення 
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Магістрантки представляли проміжні результати 
своїх наукових досліджень на ХІІІ Регіональній 

студентській науковій інтернет-конференції в ХНУ 
імені В.Н.Каразіна,  

ХІІІ Всеукраїнській дистанційній конференції 
студентів і магістрантів «Основні тенденції                     

               розвитку лінгвістики,   

            літературознавства                                                          

               й соціальних комунікацій»,                                          

                 що відбулася в Полтаві. 

Наші досягнення 
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Члени студентського наукового 
товариства українського мовно- 
літературного факультету 
завжди показують високий 
рівень підготовки на 
міжнародних конкурсах та 
олімпіадах, але цього року 
успіхи наших молодих 
науковців перевершили всі 
попередні       здобутки 
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 Обласний етап 
Міжнародного конкурсу 
знавців української мови 
імені Петра Яцика Аліна 
Нестерович посіла ІІІ місце 
(керівник - 

Ю.М.Лебеденко) 
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Обласний етап Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка Світлана Мусійко посіла І місце, а Крістіна 
Гусенко - ІІ місце (керівник - Ю.М.Лебеденко).   

Дівчата вийшли на фінальний, Всеукраїнський, 

рівень і обидві здобули ДИПЛОМИ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ!!! 

https://presentation-creation.ru/


Конкурс студентських наукових робіт, що 
проходив в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини в 
секція «Українська мова» Антон Григоров 
отримав диплом ІІІ ступеня (керівник - О.А. 
Олексенко) 
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Участь студентки ІІІ курсу Гусенко Крістіни в ІІІ 
етапі Всеукраїнського шекспірівського конкурсу 
студентських дослідницьких і креативних 
проєктів імені Віталія Кейса.  
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Наукове товариство цікавиться актуальними 
напрямами сучасного мовознавства, відвідує заходи, 

організовані провідними мовознавцями. 

Зокрема до початку карантинних обмежень членкині 
СНТ відвідали пізнавальну лекцію-практикум 

«Генеральний регіонально анотований корпус 
української мови: склад, структура і можливості 

використання», проведену докторанткою Київського 
національного лінгвістичного університету Марією 

Шведовою. 

https://presentation-creation.ru/


СНТ факультету гідно представило свою наукову 
діяльність у вигляді відеоролику "Наука - 
можливості" (в межах конкурсу "Skovoroda - 
Science") і може пишатися перемогами: 

• номінація «Професійна презентація студентської 
наукової роботи» 

•                         номінація «Глядацька симпатія»  

                               (25,1 % - 288 голосів) 

•                            І найголовніше  почесне                        

•                                   ПЕРШЕ  місце!        

СНТ – здобуття нових висот 
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При кафедрах функціонують наукові гуртки, що 
постійно проводять свої засідання для залучення 

студентів до наукової діяльності. Разом з тим, 
студенти мають можливість зустрічатися з 

провідними вченими, досвідченими практиками і 
обговорювати обрану тематику та дискутувати.  

СНТ факультету включає: Сектор української мови,          
                                        Сектор української літератури,                              

                  Сектор журналістики,  
                   Сектор лінгводидактики,  

     Сектор полоністики,  
             Сектор зарубіжної літератури. 

Розвиток СНТ 
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Розвиток СНТ 
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СНТ – можливості  

Офіційні сторінки  

факультету в  

соціальних мережах 
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Дякуємо за увагу! 
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