
План роботи  

студентського наукового товариства Національного університету 

фізичного виховання і спорту України на 2019-2020 навчальний рік 
№  

п/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальні 

1. Розробити план роботи на рік. червень – вересень 

2019 р. 

Голова СНТ 

2. Визначення основних напрямів роботи СНТ 

та складання плану роботи на 2019-2020 н.р. 

жовтень 

 2019 р. 

Голова СНТ, 

Рада СНТ 

3. Проведення засідань Конференції СНТ.  Не менше ніж 2 

рази в 

навчальному році 

Голова СНТ, 

Рада СНТ 

4. Виконання науково-дослідних робіт, 

написання тез, доповідей, статей, подання їх 

на конкурси та апробація на конференціях. 

Протягом року Члени СНТ 

5. Брати участь в конференціях, семінарах, 

круглих столах НУФВСУ та НДІ НУФВСУ 

Протягом року Члени СНТ 

6. Брати участь в І турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук 

з галузі наук «Фізичне виховання та спорт», 

  сприяти  організації, підготовці та 

оформленню наукових робіт 

Грудень 2019 – 

січень 2020 р. 

 

Члени СНТ 

7. Організація та участь у  конкурсі 

Всеукраїнської благодійної організації 

«Фонд Віктора Пінчука – соціальна 

ініціатива» 

вересень-листопад 

2019 р. 

Рада СНТ, 

керівники СНГ,  

Члени СНТ, 

студенти 

8. Організація та проведення І етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальностей і навчальних дисциплін на 

кафедрах 

грудень 2019 р. Зав. кафедри, 

голови гуртків 

 

9. Направлення студентських наукових робіт-

переможців І туру для участі у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт 

відповідно до 

наказу МОН 

України до лютого 

2020 р. 

Голова СНТ 

10. Підведення підсумків І етапу Всеукраїнської 

олімпіади зі спеціальностей і навчальних 

дисциплін 

січень-березень 

2020 р. 

Зав. кафедри, 

керівники 

гуртків 

11. Направлення студентів-переможців І етапу 

студентської олімпіади для участі у ІІ турі 

Всеукраїнської олімпіади з дисциплін і 

спеціальностей 

відповідно до 

наказу МОН 

України 

березень-травень 

2020 р. 

Зав. кафедри, 

керівники 

гуртків 

12. Організація та участь у міжнародній 

науковій конференції «Молодь та 

олімпійський рух» 

квітень 2020 р. Рада СНТ 

13. Організація звітності учасників II етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з 

дисциплін та II туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

травень 2020 р. Керівники 

гуртків 

14. Конференція членів СНТ травень 2020 р. Рада СНТ 



15. Організація звітності про роботу наукових 

студентських гуртків за 2019-2020 рік 

червень 2020 р. Керівники 

гуртків 

 

16. Розвивати співпрацю з науковими 

студентськими товариствами ВНЗ за 

напрямами: 

 організація спільних конференцій, 

семінарів та круглих столів за участі 

студентів;  

 координація та обмін досвідом 

діяльності; 

 виконання спільних наукових проектів; 

 взаємо обмін науковими статтями 

студентів; 

 популяризація наукової діяльності 

студентських організацій;  

обмін інформацією про проведення 

наукових заходів за участі студентів.  

Протягом року Рада СНТ 

 


