
ПЛАН РОБОТИ 

Ради Студентського наукового товариства (СНТ)  

на 2021-2022 н. р. 

 

д. мед. н., проф.    - Науковий керівник Студентського 

Юшковська     наукового товариства (СНТ) та Товариства 

Ольга Геннадіївна    молодих вчених (ТМВ) 

 

...                 - Голова Ради Студентського наукового 

                                                 товариства (СНТ) 

     
№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний за 

виконання  

1.  Проведення організаційного засідання Ради СНТ 

 

Вересень 2021 р. 

 

проф. Юшковська О. Г., 

голова Ради СНТ 

2.  Проведення засідань старост студентських гуртків 

та Ради СНТ 

 

Протягом року 

(кожен другий четвер 

місяця) 

голова Ради СНТ, 

заступник голови Ради 

СНТ 

3.  Підготовка та розсилка інформаційних листів 

відносно студентських науково-практичних 

заходів, конкурсів та ін. 

Протягом року Члени Ради СНТ 

4.  Організація проведення науково-практичних 

семінарів та круглих столів для студентів  

Протягом року голова Ради СНТ, 

заступник голови Ради 

СНТ, 

Члени Ради СНТ 

5.  Інформування кафедр ОНМедУ щодо науково-

практичних заходів, семінарів, круглих столів та 

ін. 

Протягом року Члени Ради СНТ 

6.  Оновлення інформації на стендах СНТ Протягом року Члени Ради СНТ 

7.  Висвітлення діяльності студентського наукового 

товариства у соціальних мережах  

Протягом року Члени Ради СНТ 

8.  Висвітлення діяльності студентського наукового 

товариства у газеті «Пульс» 

Протягом року Члени Ради СНТ 

9.  Підтримка зв’язка з ВУЗ-ми з інших країн, пошук 

та інформування про міжнародні гранти, 

стажування та програми 

Протягом року Члени Ради СНТ 

10.  Інформування та підготовка в дистанційному 

вигляді до участі в стипендіальній програмі 

«Завтра.UA» 

Жовтень-листопад 

2021 р. 

Члени Ради СНТ 

11.  Робота зі збору інформації для узагальнення та 

формування звіту про участь студентів у наукових 

заходах в 2021-2022 н. р. 

Листопад 2021  р. Члени Ради СНТ 

12.  Чергування в офісі Ради СНТ За планом Згідно графіку чергувань 

13.  Розробка та проведення нових наукових заходів  Протягом року Члени Ради СНТ 

14.  Підготовка та проведення кафедральних етапів 

науково-практичної конференції з міжнародною 

участю для студентів та молодих вчених «Сучасні 

теоретичні та практичні аспекти клінічної 

медицини 2021» 

Листопад-грудень 

2021 р. 

Члени Ради СНТ 

15.  Підготовка та розсилка інформаційних листів 

науково-практичної конференції з міжнародною 

участю для студенів та молодих вчених «Сучасні 

теоретичні та практичні аспекти клінічної 

медицини 2021» 

Грудень 2021 р. Члени Ради СНТ 

16.  Підготовка та видання збірки тез та програми 

науково-практичної конференції з міжнародною 

участю для студенів та молодих вчених «Сучасні 

теоретичні та практичні аспекти клінічної 

медицини 2021» 

Січень-березень 2022 

н. р. 

голова Ради СНТ, 

заступник голови Ради 

СНТ, 

Члени Ради СНТ 



17.  Організація та проведення науково-практичної 

конференції з міжнародною участю для студенів 

та молодих вчених «Сучасні теоретичні та 

практичні аспекти клінічної медицини 2022» 

квітень 2022 р.  Члени Ради СНТ 

18.  Обрання нового складу Ради СНТ  квітень 2022 р. проф. Юшковська О. Г., 

Члени Ради СНТ 

19.  Підведення підсумків діяльності СНТ за рік Травень 2022 р.  проф. Юшковська О. Г.,  

голова Ради СНТ 

Члени Ради СНТ 

20.  Робота з організації збору робіт на Конкурс на 

здобуття премій НАМН України та 

всеукраїнських конкурсів різних 

відомств,Асоціації працівників медичних вузів 

України для студентів 

Травень-червень 2022 

р. 

Рада СНТ  

 

 

Науковий керівник СНТ та ТМВ 

д. мед. н., професор                                                                                            Юшковська О. Г. 


