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Науково-дослідницька робота студентів (НДРС) є обов’язковою та невід’ємною частиною підготовки 

спеціалістів в Сумському державному університеті (СумДУ). Вона входить в коло основних завдань 

закладу, що вирішуються на базі поєднання учбового та науково-дослідногопроцесів. НДРС 

сприяєформуванню творчих характеристик особистості, яка готова ефективно вирішувати теоретичні та 

прикладні проблеми, що виникають в процесі дослідницького процесу. 

Основними цілями Студентського наукового товариства (СНТ) є створення і розвиток сприятливих 

умов для формування затребуваних фахівців шляхом інтенсифікації НДРС, участі їх у фундаментальних та 

прикладних дослідженнях, що проводяться в інституті, а також забезпечення можливості для кожного 

студента реалізувати своє право на творчий розвиток особистості у відповідності з його здібностями і 

потребами. 

СНТ здійснює свою діяльність за наступними основними напрямками: 1) залучення студентів до 

наукової роботи, її популяризація серед широких кіл студентської молоді; 2) участь студентів в 

кафедральних та загальноінститутських наукових напрямках та програмах; 3) сприяння роботі студентських 

наукових гуртків кафедр, координація їх роботи; 4) забезпечення їх інформацією стосовно проведення 

конкурсу на кращу студентську наукову роботу; 5) проведення традиційної щорічної студентської наукової 

конференції; 6) співробітництво з науковими та іншими організаціями нашого університету та інших вузів 

міста та країни, участь в сумісних проектах. 

Щорічно різноманітними формами НДРС охоплюється близько третини від загальної кількості 

студентів, їх роботою керують досвідчені викладачі. Підсумком студентської роботи є презентація своїх 

даних у вигляді доповідей, рефератів на кафедрах, виступів на щорічних міжвузівських конференціях. 

Наукові роботи наших студентів неодноразово публікувалися в збірниках наукових робіт різних навчальних 

закладів України. 

Наприкінці минулого року при науковій лабораторії молекулярно-генетичних досліджень створено 

студентський науковий центр, у роботі якого виявили бажання брати участь понад 30 студентів. Діяльність 

цього центру спрямовано на вивчення алельного поліморфізму генів та його зв’язку з розвитком багатьох 

поширених хвороб і патологічних процесів. На сьогодні вже підготовлено дві студентські роботи, які беруть 

участь в ІІ етапі всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 

Підсумовуючи все зазначене, можна зробити висновок про те, що СНТ медичного інституту СумДУ 

відіграє важливу роль урозвитку студентської науки закладу, сприяє формуванню інтелектуального 

потенціалу країни. 

 


