
Відкритий 
міжнародний УНІВЕРСИТЕТ 
розвитку людини 

"УКРАЇНА" 

Україна, 04071, м. Київ, вул. Хорива, 1-Г, тел. (044) 425-26-36 
6-maih officc@vmuro].com.ua http: //www.vmurol.com.ua 

Рішення 
Вченої ради Університету «Україна» 

з питання «Стан науково-дослідної роботи студентів та заходи щодо 
активізації наукової творчості студентів» 

m 
I i i? 
і«» 

Open 
International UNIVERSITY 
of Human Development 

"UKRAINE" 

24 квітня 2015 р. 

Заслухавши і обговоривши доповідь проректора з наукової роботи 
Олефіра В.І. про «Стан науково-дослідної роботи студентів та заходи щодо 
активізації наукової творчості студентів», Вчена рада відзначає, що за 16 
років • існування університету створені необхідні організаційні та 
матеріально-технічні умови для творчого наукового зростання студентів, 
розкриття їх наукових здібностей та залучення до різноманітних форм 
дослідницької діяльності. • 

Створені студентські наукові товариства (СНТ) у 14 територіально 
відокремлених структурних підрозділах, які налічують 19 осередків. Мережа 
студентських наукових формувань включає 79 наукових гуртків, 53 СННВП, 
27 проблемних груп, які об 'єднують 2860 студентів-науковців, що становить 
55 % від загальної кількості студентів денної форми навчання. До наукової 
роботи також залучено 1848 студентів заочної форми навчання, що 
становить 27% від їх загальної кількості. 

СНТ базової структури університету включає 5 осередків, які налічують 
14 СННВП, 14 наукових гуртків і 3 проблемні групи. До наукової роботи 
залучено 430 студентів денної форми навчання, що становить 26% від їх 
загальної кількості, та 360 студентів заочної форми навчання, що становить 
18 % від їх загальної кількості. 

В університеті з 2002 року послідовно впроваджується наскрізна 
тематика наукових досліджень студентів. У 2014/2015 н.р. затверджено 439 
наскрізних наукових тем, зокрема 1 5 9 - у базовій структурі та 280 - у ТВСП. 

Результати наукових досліджень студентів опубліковані у 340 наукових 

статтях (з них 24 у фахових виданнях, що складає 7%) і 1029 тез доповідей 
на конференціях різних рівнів. Більшість наукових публікацій оприлюднено 
студентами базової структури університету, Миколаївського 
Кіровоградського, Білоцерківського, Луцького, Полтавського, Карпатського' 
Хмельницького, Вінницького інститутів. 

Однією з важливих форм інтеграції науки у навчальний процес є 
залучення студентів до різноманітних наукових заходів. Так, у 2014 році в 
університеті проведено 35 студентських наукових конференції, зокрема 

http://www.vmurol.com.ua


щорічну Всеукраїнську наукову конференцію студентів і молодих вчених 
«Молодь: освіта, наука, духовність». Студентами оприлюднено 1694 
доповіді на конференціях різних рівнів. 

Студенти університету беруть активну участь у конкурсах студентських 
наукових робіт різних рівнів. Традиційно в університеті щорічно 
проводяться 3 конкурси студентських наукових робіт. У звітному році в них 
взяли участь 156 студентів, отримали нагороди 68 переможців. 

Водночас, в організації НДРС існує низка проблем і невирішених 
питань. 

Необхідно створити в підрозділах університету наукові товариства 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених відповідно до вимог 
нового Закону України «Про вищу освіту». 

Потребує узгодження наскрізна тематика НДРС з Тематичним планом 
наукових досліджень Університету «Україна» на 2015-2017 p.p. 

Необхідно постійно підвищувати якість і кількість' опублікованих 
наукових статей студентів, насамперед, магістерської підготовки. 

Слід посилити практичну складову діяльності студентських наукових 
формувань підрозділів університету. 

Враховуючи вище зазначене, Вчена рада ухвалює: 

L Створити у підрозділах університету наукові товариства студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих вчених. 

Відповідальні: Олефір В.І., Нікуліна Г.Ф., керівники ТВСП, 
директори інститутів, декан факультету 

Термін: червень 2015 р. 

2. Сформувати та затвердити наскрізну тематику НДРС з урахуванням 
Іематичного плану наукових досліджень Університету «Україна» на 2015-
2017 p.p. 

Відповідальні: Керівники ТВСП, директори інститутів, 
декан факультету, завідуючі кафедр 

Термін: жовтень 2015 р. 

З Розробити заходи щодо підвищення якості та кількості наукових 
публікацій студентів, в першу чергу магістрантів. 

Відповідальні: Відповідальні за наукову роботу підрозділів 
університету, завідуючі кафедр 

Термін: липень 2015 р. 
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Відповідальні: завідуючі кафедр, керівники проектів. 
Іермш: упродовж року. 



5. Провести аналіз результатів анкетування студентів університету щодо 
організації навчально-дослідницької роботи студентів у підрозділах. 

Відповідальні: Олефір В.І., Нікуліна Г.Ф. 

Термін: червень 2015 р. 

6. Розробити план заходів щодо активізації наукової творчості студентів 
університету. 

Відповідальні: Олефір В.І., Нікуліна Г.Ф., відповідальні за 
наукову роботу підрозділів, завідувачі кафедр 

Термін: червень 2015 р. 

7. Створити сайт наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих вчених. 

Відповідальні: Олефір В.І., Коляда О.П., Нікуліна Г.Ф. 

Термін: листопад 2015 р. 
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