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Науково-дослідницька діяльність студентів включає в себе два взаємопов´язані напрями: 

-   навчання студентів елементам дослідницької діяльності, організації та методики наукової 

творчості; 

-   наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом професорів і викладачів за 

загально-кафедральною, загально-факультетською чи вузівською науковою проблемою. 

Зміст і структура науково-дослідницької діяльності студентів забезпечує послідовність засобів і 

форм її проведення відповідно до логіки навчального процесу, зумовлює наступність її від курсу до 

курсу, від кафедри до кафедри, від однієї дисципліни до іншої, від одних видів занять до інших. 

Поступове зростання обсягу і складності набутих студентами знань, умінь, навичок у процесі 

виконання ними наукової роботи забезпечує вирішення таких основних завдань: 

-   формування наукового світогляду, оволодіння методологією та методами наукового 

дослідження; 

-   надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високого 

професіоналізму; 

-   розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних 

завдань; 

-   прищеплення студентам навичок самостійної науко-во-дослідної роботи; 

-   розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у своїй практичній роботі; 

-   розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця; 

-   створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання у вузі резерву вчених, 

дослідників, викладачів. 

Науково-дослідницька діяльність студентів вищого навчального закладу здійснюється за 

основними напрямами: 

-   науково-дослідна робота, що є складовою навчального процесу і обов´язкова для всіх студентів 

(написання рефератів, підготовка до семінарських занять, підготовка і захист курсових, дипломних 

робіт, виконання завдань дослідницького характеру в період виробничої практики на замовлення 

підприємств тощо); 

-   науково-дослідницька робота студентів поза навчальним процесом.  

Нею передбачається: 

-   участь у наукових гуртках, виконанні наукових робіт у межах творчої співпраці кафедр, 

факультетів; 

-   написання тез наукових доповідей, публікацій тощо. 

Студенти у курсових роботах із загальнотеоретичних та спеціальних дисциплін використовують 

елементи наукових досліджень у формі наукового пошуку, готують огляд літератури і розробляють 

пропозиції, що містять елементи новизни з теми роботи; узагальнюють передовий практичний досвід, 

застосовують економіко-математичні методи, комп´ютерну та організаційну техніку, інформаційні 

технології. 

Проблеми наукового пошуку відображені у курсових роботах студентів, мають знайти своє 

продовження у дипломній роботі, а також бути частиною наукової тематики відповідної кафедри. 

 

 


