
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання студентського наукового гуртка «Педагогічна 

майстерня філолога»  кафедри слов’янської філології 

від 22 вересня 2022 року 
 
 

ПРИСУТНІ: зав. кафедри, к.пед.н., доц. Подлевська Н.В.; к.філ.н., доц.  

Торчинська Н.В.; к.пед.н., доц. Горячок І.В.; к.філ.н., доц. Станіславова Л.Л.; 

ст.викл. Ранюк О.П.; викл. Войталюк С., ст.викл. Терещенко Л.В., ст.викл. 

Серкова Ю.І. 

Студенти-полоністи: Страшнюк Аліна СОП-19-1, Вітковська Вікторія 

СОП-19-1,  Гулівата Мирослава СОП-20-1, Карапозюк Уляна СОП-20-1, 

Колоднюк Вікторія СОП-20-1,  Козоріз Максим СОП-20-1, Бойко Анастасія 

СОП-21-1,  Халецька Анастасія СОП-21-1,  Москаленко Анна СОП -21-1,  

Бученко Дарія СОП-21-1 

 
Порядок денний: 

1. Створення студентського наукового гуртка. 

2. Затвердження складу студентського наукового гуртка. 

3. Затвердження плану роботи студентського наукового гуртка на 2022– 

2023 н.р. 

I. СЛУХАЛИ: Про створення студентського наукового гуртка. 

 
ВИСТУПИЛИ:      Завідувач       кафедри       слов’янської       філології 

Н.В. Подлевська зазначила, що з метою розвитку науково-дослідницького 

потенціалу студентів полоністичних спеціальностей кафедри слов’янської 

філології доцільним є створення студентського наукового гуртка. За 

попереднім обговоренням згоду щодо керівництва гуртком дала к. пед. н., 

доцент Горячок І.В., яка має досвід у керівництві науковою роботою студентів, 

викладає дисципліни методичного спрямування, досвід в діяльності підготовки 

майбутніх педагогів-філологів. 



Горячок І.В. запропонувала назву студентського наукового гуртка – 

«Педагогічна майстерня філолога». Вона зазначила, що метою роботи гуртка є 

реалізація наукового і творчого потенціалу здобувачів вищої освіти кафедри 

слов’янської філології в контексті сучасних тенденцій розвитку методичних 

досліджень. 

Горячок І.В. зазначила, що, відповідно до Положення про науково- 

дослідну роботу студентів Хмельницького національного університету, 

основними напрямами роботи гуртка вважати залучення студентів до наукової 

діяльності, поглиблення теоретичних та практичних знань з польської та 

української мов та літератури, методики їх викладання, підготовка студентів до 

участі у Всеукраїнських та Міжнародних студентських конференціях та 

семінарах, розвиток у студентів навичок і вмінь критичного та креативного 

мислення, академічного письма, формування і вдосконалення вмінь публічного 

виступу, консультування студентів щодо питань, пов’язаних із написанням 

наукових робіт, популяризація науково-дослідницької діяльності серед 

студентів, сприяння підвищенню рівня наукової підготовки, формування 

інтересу до наукової творчості, розвиток науково-дослідницького мислення, 

наукової самостійності, реалізація принципу наступності освіти, ознайомлення і 

підготовка студентів до можливого продовження навчання за магістерською 

програмою, залучення студентів до реалізації НДР кафедри. Науково-дослідна 

робота здобувача освіти має завершуватися повідомленням на засіданні гуртка,  

виступом на конференції, публікацією наукової статті у збірнику наукових 

праць, публікацією тез доповіді у збірнику матеріалів конференції тощо. 

Також члени студентського наукового гуртка покликані сприяти 

підготовці та організації конкурсів та олімпіад для виявлення науково -здібної 

молоді серед студентів; інформувати студентів про всі наукові заходи, що 

проводяться в межах університету, країни та за її межами; організації 

конференцій, круглих столів, семінарів та тренінгів із актуальної наукової 

тематики в межах факультету, університету. 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити створення студентського наукового гуртка 

«Педагогічна майстерня філолога». 

2. Керівником гуртка призначити Горячок І.В., старостою – Б о й к о  




