Бояр А. О.

Комплексний плац
Н аукового товариства асшрангпЙЗ ет^дент 1в
Схщ ноевропейського нацюнального ушверситетзГш еш Jleci Украшки
на 2017-2018 навчальний piK
№

Заходи

TepM iH

Вщповщальний

виконання
I. ОРГАН13АЦ1ИНО-М ЕТОДИЧН А РОБОТА
1.

2.
3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Оргаш защ я та проведения засщань ради HTAiC
ушверситету.
О ргаш защ я та проведения засщ ань гтипв HTAiC
факультет1в, ш ститупв.
Оргаш защ я та забезпечення у ч асп сту д ен ев у
лижнародних
та
всеукраУнських
наукових
конференщ ях, круглих столах, конкурсах науководослщних роб1т.
Оргаш защ я тюноУ cn iB n p au i HTAiC уш верситету з
Волинським вщ дшенням
М АН УкраУни, залучення
слухач1в МАН до у ч асп в студентських наукових
конференщях, Ф естивалю науки, круглих столах тощо.
Участь у м1жнародних i всеукра'шських наукових
конференщях, [унжфакультетських та гуйжвуз1вських
наукових клубах, круглих столах, диспутах з
актуальних наукових проблем.

Один раз у
квартал
Один раз у
мюяць
Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

КвггеньПроведения
загальноуш верситетського
конкурсу
Травень
«Кращий молодий науковець», «Кращий студент
науковець», «Кращий студент програмют».
2018 р.
ВЕРЕСЕНЬ
Виб1р голови та члеш в наукового товариства acnipaHTiB i сту д ен ев
ф акультете.
Укладання та затвердження плаш в роботи HTCiA факультетами
Схщ ноевропейського
нацю нального
уш верситету
iMeHi
Jleci
УкраУнки на 2017-2018 и.р.
Ш кола студентського i асш рантського активу.

ВсеукраУнська
онлайн-конференщ я
«Пщ готовка
конкурентноздатного фах1вця початковоУ осв1ти в контекст1
реал1защУ нащональноУ концепщУ «Нова украТнська школа».
Яюсть дошюльно'У осв1ти - прюритетне завдання сьогодення.
Фестиваль ш новацш них технолопй дошкшьноУ освгги.
М айстер-клас вчителя-дефектолога Круш вського НРЦ Т. С. Цис
«Д1агностика р1вня розвитку та мош торинг ш дивщ уальних
досягнень д1тей з особливими потребами».
Публ1чна лекщ я «Ш ляхи реал1защУ системи шклюзивноУ осв1ти на
Волиш».
Круглий стш на тему: «Умшня толерантно сшлкуватися».

Бояр А.О., КараУм О.А.
КараУм О.А., Корнейко
О.А.
Глова I.B., КараУм О.А.,
Корнейко О.А.,
куратори та голови
HTAiC ф-TiB
КараУм О.А., Т олсп хш а
Г. А., Корнейко О.А.,
куратори та голови
HTAiC ф -TiB
Глова I.B., Кара’ш О.А.,
Корнейко О.А., куратори
та голови HTAiC ф -TiB

Глова I.B., КараУм О.А.,
Киричук О.М.

Декани, куратори HTAiC
ф -Tie

куратори та голови
HTAiC ф-т1в
Факультет педагопчноУ
o c B ira та сощальноУ
роботи
Ф акультет педагопчноУ
o c B ira та сощальноУ
роботи
Ф акультет педагопчноУ
ocBiTn та сощальноУ
роботи
Ф акультет педагопчноУ
освгги та сощальноУ
роботи
Ф акультет педагопчноУ
o ceira та сощальноУ
роботи
Ф акультет педагопчноУ

9.

Презентащ я нового курсу украш ознавства М. I. ЧабайовськоТ «Я
люблю Украшу».

10.

Круглий стш «Я - усш ш ний студент».

11.

«Науков1 ш кшки».

12.
13.

Проведения Всеукраш сько! Л1тньо! Ш коли «Академ1чна англш ська
мова без кордошв».
Круглий стш з проблем мультимодально! стилютики.

14.

Семшар-практикум з ш дготовки наукового проекту.

15.

16.

М1жнародна конференщ я молодих учених "Актуальш проблеми
боташки та екологп".
Ж ОВТЕНЬ
Лекщ я-семш ар на тему: «О ргаш защ я наукових дослщжень».

17.

Круглий стш « Цшност1 людини».

18.

Семшар «Актуальш проблеми практично! психологи у волинському
p e r io H i» .

19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

ГБдготовка та участь в V Всеукраш ськш науково-практичиш
конференцп молодих вчених та студенпв «Ф1зика i х!м!я твердого
тша: стан, досягнення i перспективи».
Науковий семш ар «Нобел1вська прем1я з лггератури 2017 року:
Кадзуо Iniirypo».
Круглий стш до Дня ю риста на тему: «Особливост1 використання
судово! фотограф!! ш д час проведения слщчих (розшукових) дш».
Студентський круглий стш на тему «Геопол1тика як ш струмент
нащонально! пол1тики».
Тестування серед ст у д ен т а I-IV к у р а в з метою виявлення
наукового потенщ алу факультету економжи та управлшня.
Тренш г «Сощ альш права молод!» (на o c h o b I рекомендацш Enter
та п оабн и ка Ради Свропи «Компас») в рамках проекту «Моя
безпека в правовому колЬ>.
V М1жнародна науково-практична конференщ я «Ш ацький
нацюнальний природний парк в структур! екомереж1 Захщиого
Полюся».
Семшар: «Протекторна д!я С60 фулереш в за умов
експеримеитально-ш дуковано! iiu e M i! скелетних м'яз1в хрош чноалкогол1зованих щур1в».
ЛИ СТО П АД
М1жнародна науково-практична конференщ я молодих науковщ в,
асш ранпв, M a ric T p iB , сту д ен та «Актуальш проблеми i перспективи
розвитку економжи Украши».
Науково-практичний сем in ар для студент! в «Перекладацьш студи».
Тематична зустр1ч «Н аукова спадщина Альфреда Нобеля»,
присвячена дню А льфреда Нобеля та вручению Нобел1вських
премш. Перегляд та обговорення фшьму «Nobels Testamente».
Круглий стш «Револю щ я 1917 року: европейський та украш ський
вим1р».

осв 1ти та сощ ально 1
роботи
Ф акультет педагопчно!
o c B ira та сощ ально!
роботи
Ф акультет психологи
та сощ олоп!
Ф акультет психологи
та соцюлогГ!
Факультет шоземно!
фшологи
Факультет iпоз ем но!
фшологи
Ф акультет фшологи та
журналютики
Б ю лопчний факультет

Ф акультет ic T o p i!,
пол1тологп та
нащонально! безпеки
Ф акультет психологи
та соцюлогп
Ф акультет психологи
та соцюлогп
Факультет
ш формацш них систем,
ф1зики та математики
Ф акультет фшологи та
журналютики
Ю ридичний факультет
Географ1чний
факультет
Ф акультет економжи та
управлшня
Ф акультет педагопчно!
осв1ти та сощально!
роботи
Б ю лопчний факультет

Б ю лопчний факультет

Ф акультет економши та
управлшня
Ф акультет шоземно!
фшологи
Факультет шоземно!
фшологи
Факультет icTopi!,
пол^ологп та
нащ онально! безпеки

1.
чи

32.

икссрордсью
деоати на тему: ьолинськии експеримент
Ю зевського: дорога до польсько-украш ського примирения
протистояння сторш.
Екскурсйя до м. Львова.

33.

Актуальш проблеми гендерноУ культуролопУ. Круглий стш.

34.

Трен1нг «Сощ альш права молодЬ> (на o c h o b I рекомендацш Enter та
пос1бника Ради Свропи «Компас») в рамках проекту «Моя безпека в
правовому колЬ>.
.Штературш читання «Леся УкраУнка i Волинь у контекст1 дитячоУ
художньоУ л1тератури».

Jl.

35.

36.

Тренш г комуш кацш .

37.

Конкурс учш вських творчих

38.

М айстер-клас «Я - частина свого народу».

39.

Семшар за участю представнию в ГО «ЦЕНТР АСНД1» на тему:
«3aкyпiвлi енергоноа'Ув та комунальних послуг: особливост!
правового регулю ваиия i практика здшснення».
I тур ВсеукраУнського конкурсу студентських наукових p o 6 i T з
географи, землевпорядкуваиия, туризму, готельного госиодарства.
Провести лггературш читання «Леся Укра'шка i Волинь у контекст1
дитячоУ художньоУ Л1тератури».

40.

41.

p o 6 iT

«Успкина людина! Я ка вона?».

42.

Тренш г «Налаш тування комп'ютерних програм до науково'У робота».

43.

TpeHiHr з елементами онлайн-конференщ'У про можливост1 навчання i
стажування за кордоном.
TpeHiHr «Наукова анал!тика».

44.
45.
46.

47.

48.
49.

Зустр1ч i3 представниками GC щодо л1тньо-1 практики у Ф ш лянди та
Н1меччин1.
Трен1нг «Пошук i обробка 1люстративного матер1алу для стагп».
ГРУДЕНЬ
Пол1толог1чн1 дебати на тему: «М иротворщ ООН в Укра'ш!: м1ф чи
реальн1сть».
Публ1чна лекц1я «Народна музична культура Волиш як фактор
наукових защ кавлень молод1».
Креативн! щдустрп в умовах укра'шського MicTa. Науковий семшар.

50.

Творчий ш к н к «Арт-терапевтичи! засоби в початковш
(доцент 3. С. М ацюк, доцент М. Я. Фенко).

51.

Авторська презентащ я книги «Сощ альна робота з вразливими
ам 'я м и та д1тьми : noci6. / О. В. Безпалько, 3. П. Кияниця, В. С.
Петрович та ш. ; за заг. ред. Ж. В. Петрочко, Т. В. Ж уравель. - К. :
Мшсоцпол1тики, ЮН1СЕФ, Партнерство «Кожнш дитиш », 2016 та
шших методичних пос1бник1в i3 сощ ально 1' робота.
Робота психолог1чного к1нОтеатру «Психея».

52.

школ!»

Факультет юторп,
пол 1т о л о п 1 та
нацюнальноТ безпеки
Ф акультет i c T o p i i ,
пол1тологп та
нацю нально 1' безпеки
Ф акультет культури та
мистецтв
Факультет педагог!чно 1
осв1ти та сощ ально 1'
робота
Ф акультет педагог1чно1
осв1ти та c o u i a n b H o i
робота
Факультет психолога
та соц1ологн
Факультет психолопУ
та соцюлогпФ акультет психолог1У
та соцюлоп'У
Ю ридичний факультет

Географ1чний
факультет
Ф акультет педагопчноУ
осв1ти та сощальноУ
роботи
Ф акультет
м1жнародних в1дносин
Факультет
м1жнародних в1дносин
Факультет
м1жнародних в!дносин
Факультет
м!жнародних в1дносин
Факультет
м1жнародних вщносин
Ф акультет icTopii,
пол1толог1У та
нацюнальноУ безпеки
Ф акультет культури та
мистецтв
Ф акультет культури та
мистецтв
Ф акультет педагопчноУ
освгги та сощальноУ
роботи
Ф акультет педагопчноУ
осв1ти та сощальноУ
роботи

Факультет психолопУ
та соцюлоп'У

DJ.

54.
55.

56.

57.

круглии си л на тему: ««^шврооггництво украш и та t -вропеиського
Союзу у сфер! надання притулку».
М1жнародна
науково-практична
конференщ я
«Проблеми
забезпечення прав i свобод лю дини, Тх захисту в краТнах Свропи».
Круглий стш до Тижня ю ридичного факультету на тему
«Своечасш сть оскарж ення судових р ш е н ь у крим ш альном у
провадженш ».
Круглий стш за участю представниюв ГУ ДКСУ у Волинськш
облаем на тему: «Договори у сфер! публ1чних закуш вель: актуальш
питания правового регулю вання i практики укладення, реестрацн та
виконання».
Треншг:
«Командобудування».
Початок
cepii
психолопчних
треш нпв з М ельником А.П. (кандидатом психолопчних наук,
доцентом
кафедри
практично!’
психологи
та
безпеки
життед!яльност1).

ю ридични и факультет
Ю ридичний факультет
Ю ридичний факультет

Ю ридичний факультет

Факультет
м1жнародних вщносин

С1ЧЕНЬ
58.
59.

V 1УПжнародна ш кола з обчислювальноТ бюлопУ.
II Зимова школа розвитку «М1жнародних вщносин i репональних
студш».

60.

Дебати м1ж студентами 2-го курсу юридичного факультету та
студентами 3-го курсу факультету м1жнародних вщносин на тему:
«П ерем щ ення територ1ею GC громадян трет1х краТн».
Семшар за участю представника ProZorro у Волинськ1й облаеп на
тему: «Орган1зац1я планування публ1чних закуп1вель: ф1нансовоправове регулювання, економ1чш засади обгрунтування та практичн1
питания здшснення».

Бю лопчний факультет
Ф акультет
м1жнародних вщносин

лю тии

61.

Ю ридичний факультет

Ю ридичний факультет

БЕРЕЗЕНЬ
62.

63.
64.
65.
66.

Проведения XII М1жнародно1 науково-ирактично!' конференцп
молодих вчеиих «Правове життя: сучасний стан та перспективи
розвитку».
Круглий стш на тему: «Гумаш тарш та стратепчш 1мперативи
розв’язання проблем б!женщ в (м1грант1в )».
Науково-практичний семш ар на тему «П ровадження щодо
неповнол1тшх: проблемн! аспекта та шляхи Тх вир1шення».
Круглий ст1л за участю представниюв ГО «ЦЕНТР АСНД1» на тему:
«М ошторинг та громадський контроль публ!чних закуп1вель».
Лекц1я на тему: « Р е л т й ш громади Луцька в м1жвоенний пер1од».

67.

Науковий сем1иар на тему: «О ргаш защ я та проведения музейно 1'
екскурсП’: теор1я та практика».

68.

Факультетський турш р з icTopii'.

69.

Наукова конференц1я для обдаровано 1' студентськоУ та учн1всько1
молод! «Украш ське сусп!льство в умовах европейсько‘1 i H T e r p a n i i :
св1тоглядно-цив!л1зац1йний та художньо-естетичних контекст».
Презентащя клубу «Ю нотека сучасного сощ ального ирац!вника».

70.

71.

Л1тературн1 читания «Роль твор1в Лес1 Укра'шки у розвитку творчих
зд1бностей молодших школяр1в».

72.

Науково-практичний семш ар за участю провщних логопед!в
м.Луцька на тему: «Особливост1 мовленневих вад у д1тей старшого

Ю ридичний факультет

Ю ридичний факультет
Ю ридичний факультет
Ю ридичний факультет
Факультет icTopii,
пол1тологп та
нацю нально 1 безпеки
Факультет icTopii,
пол 1толоп -1 та
нац 1онально 1 безпеки
Факультет icTopii,
пол 1толог 1'1 та
нац 1онально 1 безпеки
Ф акультет культури та
мистецтв
Ф акультет педагопчноТ
осв1ти та сощ ально 1
роботи
Ф акультет педагопчноТ
осв1ти та couiaubHoT
роботи
Ф акультет педагопчноТ
осв1ти та сощально'Т

73.

дошкшьного вшу та шляхи ix усунення».
Круглий стш з обговорення проблеми: «Специфш а виховання
мовленневого етикету у д1тей молодшого шкшьного вжу».

74.

М айстер-клас «Використання корекцшних irop у робот1 з д1тьми».

75.

1нтернет-конференщя «Особистють та суспшьство».

76.

Науково-практична конференщ я «П сихолопчш основи здоров’я,
осв1ти, науки та самореал1зацп особистостт.
Всеукра'шська
науково-практична
ш тернет-конференщ я
«М оделювання у навчальному процесл».

77.

78.
79.

80.

81.

XII М1жнародна науково-практична конференщ я молодих вчених
«Правове життя : сучасний стан та перспективи розвитку».
Треш нг по дебатах у оксфордському формат!.
KBITEH b
соцюкультурно'!

Науковий семш ар «Проблеми
щентичност1 у
параметрах
м1жкультурноТ
взаемоди».
Науковий семш ар «1нформатизащя та осв1та» для сту д етп в V-ro
(ОКР «М апстр») курсу спещальност1 «Початкова освгга».

82.

Круглий стш «Гармош защ я особистост! в кризовому couiyMi».

83.

Зв1тна науково-практична конференщ я професорсько-викладацького
складу, acnipaHTie та сту д ен ев факультету психологи.
Круглий стш: «Захист кордош в та запоб1гання нелегальнш M irp a n ii» .
Круглий стш на тему «Арешт майна як захщ забезпечення
кримш ального провадження».
Семшар на тему: «Ю ридична вщ повщ альш сть у сфер1 публ!чних
закушвель: особливосй правового регулювання та судова практика».
Семшар «М1жнародш наукометичш бази та науков1 ш формацш ш
ресурси в бюлоги».
Круглий стш на тему «Ефективна ринкова економжа: досвщ Полыщ
для УкраТни».
ТРАВЕНЬ
Студентський семш ар на тему «Науковий досвщ суспш ьногеограф1чних дослщ ж ень
якост! життя та життед1яльност1
населения репону».
Круглий стш «Берлш — 1978: криза на перехрестях Х олодно’!
вшни».

84.
85.
86.
87.
88.

89.

90.

91.
92.

Круглий стош кафедри ic T o p ix , T e o p ii мистецтв та виконавства
«Стравшський та Украш а».
Фестиваль практично'! психологи на С ви язь

93.

Круглий стш «А ктуальш проблеми сучасно'! культури Волин!».

94.
95.

VII з ’Узд У краш ського бюф!зичного товариства.
Студентська Ювенал1я факультету м1жнародних вщносин.

96.

Тренш г «Скрайбш г як форма подач! науково'! шформацп».

97.

Круглий стш на тему «Осв1тня реформа в УкраТнк здобутки,
прорахунки, перспективи».

роооти
Ф акультет педагопчно'!
осв1ти та сощ ально!
роботи
Ф акультет психолоп 1
та соцюлогп
Факультет психологи
та соцюлогп
Факультет исихологй'
та соцюлогп
Ф акультет
ш формацш них систем,
ф1зики та математики
Ю ридичний факультет
Ф акультет
м1жнародних вщносин
Ф акультет культури та
мистецтв
Ф акультет педагопчно!'
осв1ти та сощально'!
роботи
Факультет психолопУ
та соцюлогп
Ф акультет психологи
та соцюлогп
Ю ридичний факультет
Ю ридичний факультет
Ю ридичний факультет
Бю лопчний факультет
Факультет
м1жнародних вщносин
Географ1чний
факультет
Факультет icTopii,
пол 1т о л о п 1 та
нащ онально’! безпеки
Ф акультет культури та
мистецтв
Ф акультет психологи
та соцюлогп
Ф акультет культури та
мистецтв
Бю лопчний факультет
Факультет
м1жнародних вщносин
Факультет
м1жнародних вщносин
Факультет
м1жнародних вщносин

H J iF b liH b

98.
99.

100.

Наукова М1жнародна конференщ я «Прюритети германського та
романського мовознавства».
М1жнародна
наукова
конференщ я
«Релаксацш ш ,
нелш ш ш ,
акустооптичш процеси i матер!али» (РНАОПМ -2018).
М1жнародна конференщ я «М атематика. 1нформацшш технологи.
Осв1та.».

Ф акультет шоземпоУ
фшологп
Факультет
ш ф ормацш них систем,
ф1зики та математики
Факультет
ш формацш них систем,
ф!зики та математики

II. Н АУКО ВО -М ЕТО ДИ Ч Н А РОБОТА

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

О ргаш защ я робота проблемних груп, наукових гуртюв
на факультетах, в ш ститутах: розробка Положения,
шструкцш , необхщ но -1 документаци.
Проведения навчально-методичних c e M iH a p iB з питань
оргаш заци НДРС для голiв HTAiC факультет! в.
Оргаш защ я та проведения I (уш верситетського) етапу
Всеукра'шсько 1'
студентськоУ
ол!мшади
3i
B c ix
спещ альиостей та навчальних дисцишнн.
Оргаш защ я
ш дготовки
та
забезиечення
участ1
студенпв-иеремож щ в I етапу у II еташ Всеукраш сько 1'
студентсько 1 ол!мшади.
Оргаш защ я та проведения уш верситетських конкурс1в:
кращий студент-науковець СНУ, кращий молодий
науковець СНУ, кращий молодий програм1ст СНУ.
Оргаш защ я та проведения уш верситетського конкурсу
на кращу студентську наукову роботу.
О ргаш защ я та проведения «Ф естивалю науки» та XII
М1жнародно1
науково-практично 1
конференци
студеипв i a c n ip a H T iB
«М олода наука Волин!:
прюритети та перспективи дослщ жень»; пщ готовка та
випуск зб1рки M a T e p ia n iB (наукових статей, тез) за
напрямками наукових дослщ жень.
Забезпечення поточною ш формащ ею стенд1в HTAiC
на факультетах та шститутах.

Протягом
року

Куратори та голови
HTAiC ф -TiB

Протягом
року
Листопад грудень
2017 р.
С1чень травень
2018 р.

Kapai'M О.А., Корнейко
О.А.
Куратори HTAiC

Березень травень
2018 р.
Листопад грудень
2017 р.
CineHb травень
2018 р.

Протягом
року

ф -T ie

Глова I.B., Kapai'M О.А.,
науково-дослщна
частина
Глова I.B., Kapai'M О.А.,
куратори HTAiC ф -пв
Глова I.B., Kapai'M О.А.,
куратори HTAiC ф -TiB
Бояр А.О., Глова I.B.,
Kapai'M О.А., куратори
та голови HTAiC ф -пв

Куратори та голови
HTAiC ф -TiB

III. НАУКОВО-ДОСЛ1ДНА РОБОТА

1.

Залучення кращих сту д ен ев факультет!в (ш ститупв)
до роботи в наукових лаборатор1ях i до виконання
держбюджетних тем.

Протягом
року

Глова I.B., Kapai'M О.А.,
куратори HTAiC ф -п в

2.

Розробка на кафедрах та затвердження на заседаниях
вчених рад ф акультепв (ш ститупв) тематики науководослщницькоТ роботи студеипв.
Актатазащя д1яльносп кафедр та науково-дослщних
лабораторш
у ш дготовщ
студентами
наукових
дослщ жень з метою у ч асп в конкурсах наукових po6iT.
Налагодження
м!жвуз1вського
сш вробпництва
студент!в, a c n ip a H T iB та молодих вчених в розробщ
репональних дослщ ницьких проекпв з актуальних
наукових проблем.

Вересень жовтень
2017 р.
Протягом
року

Куратори HTAiC ф -TiB

3.

4.

Куратор HTAiC
Схщ ноевропейського иацю иального
уш верситету iMeHi Jleci УкраТнки

Протягом
року

Ж /

Куратори HTAiC ф -пв

Глова I.B., Кара'ш О.А.,
куратори HTAiC ф -п в

О. А. Караш

