
План роботи СНТ 

факультету української філології на 2016-2017 н. р. 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін виконання 

1.  Форум першокурсника вересень 2016 р. 

2.  Участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференціі «Педагогічна спадщина В. 

Сухомлинського – джерело формування 

українськомовної особистості». 

30 вересня 2016 р. 

3.  Вступ до Колегіуму Міждисциплінарних 

індивідуальних гуманітарних студій 

31 жовтня 2016 р. 

4. З метою поглиблення знань щодо історії рідного 

краю організувати екскурсію в Уманський 

краєзнавчий музей 

жовтень 2016 р. 

5 Зустріч із головою Уманського міського 

літоб’єднання «Літ’О», письменницею Ніною 

Степанівною Михайловою, на якій відбулася 

презентація збірки поезій «Вічність рідного 

слова…». 

15 листопада 

2016 р. 

6. Участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Розвиток національно-мовної 

особистості в  умовах неперервної освіти: 

надбання, реалії, перспективи» 

жовтень 2016 р. 

7. Проведення Загальноуніверситетського 

диктанту національної єдності. 

9 листопада 2016 р. 

8. Проведення Міжнародного конкурсу з 

українсько мови імені Петра Яцика 

 листопад 2016 р. 

9. Проведення Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка 

листопад 2016 р. 

10. Організувати інтелектуально-розважальну гру  

«Він?Вона?ФІЛОЛОГІЯ» 

грудень 2017 р. 

11. Проведення І етапу інтелектуальної гри 

«Найрозумніший» 

лютий 2017 р. 

12. Брати участь в організації Днів науки на 

факультеті 

квітень – травень 2017 р. 



13. Участь в організації та проведені щорічної 

Всеукраїнської студентської наукової 

конференції в УДПУ імені Павла Тичини. 

травень 2017 р. 

14. Організація поїздок-екскурсій до міст Києва, 

Львова, Вінниці. 

травень 2017 р. 

15. Активна участь у роботі Студентського 

Наукового Товариства Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

протягом року 

16. Систематично проводити роботу з  членами 

товариства щодо залучення студентів 

факультету до наукової діяльності 

протягом року 

17. Надавати допомогу студентам у підготовці 

матеріалів для участі у науково-практичних 

семінарах, конференцій різних рівнів 

протягом року 

18. Надавати посильну допомогу студентам 

факультету у підготовці їх до конкурсів різних 

рівнів 

протягом року  

    19. Брати участь у різноманітних олімпіадах протягом року 

   20. Брати участь у науково-практичних 

конференціях різних рівнів та семінарах 

протягом року 

   21. Висвітлювати результати роботи СНТ на сайтах 

факультету та університету 

протягом року 

 

 

 

 


