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Тернопіль - 2021 



 

Закони України «Про  освіту», «Про фахову передвищу освіту», Державна 

національна програма «Освіта (Україна XXI століття)», Національна доктрина 

розвитку освіти, розглядають науково-пошукову роботу студентів як суттєвий 

компонент (фактор) підготовки спеціалістів, який забезпечує опанування 

методів рішення науково-практичних завдань. 

Знання методологічних, теоретичних, технологічних методів та організації 

науково-пошукової діяльності допомагає випускникам порівняно легко 

включатись в професійну діяльність. 

Особливе місце в освітній діяльності повинна зайняти робота з 

обдарованою та талановитою молоддю. У цьому напрямі необхідно широко 

сприяти участі студентів у науково-пошуковій роботі, науково-практичних 

конференціях, семінарах. 

Загальні положення 
1. Науково-пошукова діяльність спеціалістів навчальних закладів України є 

одним із основних чинників і пріоритетних напрямів підготовки 

висококваліфікованих кадрів відповідного профілю, формування потреби та 

здатності особистості до самоосвіти. 

2. Викладачі закладів освіти повинні навчити студентів методології, 

теорії, технології методів та організації науково-пошукової діяльності. 

Успішне оволодіння навичками дослідження і творчої роботи допомагає 

розвитку творчих здібностей студентів, оволодінню навичками творчості, 

легкому включенню в професійну діяльність. 

Головні завдання науково-пошукової роботи студентів 
• Формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами 

наукового дослідження. 

• Надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, 

досягненні високого професіоналізму. 

• Розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у 

вирішенні практичних занять. 

• Розвиток ініціативи, здатність застосовувати теоретичні знання у своїй  

практичній роботі, залучення  обдарованих студентів до вирішення 

наукових проблем. 

• Постійне оновлення і вдосконалення своїх знань. 

Організаційна структура 
Загальне керівництво науково-пошуковою роботою студентів здійснює 

Рада науково-пошукової роботи студентів, головою якою є директор 

навчального закладу, безпосереднє керівництво здійснює заступник директора 

з навчально-методичної роботи. Наукове керівництво науково-пошуковою 

роботою студентів (НДРС) здійснюється висококваліфікованим викладачем - 

науковим керівником, який призначається і затверджується наказом директора 

по закладу освіти. 



Для науково-пошукової діяльності студентів у закладах фахової 

передвищої освіти організується студентське наукове товариство на основі 

гуртків. 

Зміст роботи Ради науково-пошукової роботи студентів 

Рада НПРС навчального закладу: 

• організовує взаємодію Ради НПРС закладу освіти з іншими закладами 

фахової передвищої освіти; 

• створює Раду НПРС кожної циклової комісії і контролює її роботу.  

Циклова комісія організовує гуртки, творчі секції; 

• інформує громадськість закладу освіти про науково-пошукову роботу 

студентів; 

• щорічно організовує підсумкові студентські науково-практичні 

конференції; 

• організовує і проводить у закладі освіти конкурс студентських 

наукових робіт та рефератів, контролює діяльність гуртків на відділеннях; 

• організовує виставки і презентації кращих наукових праць студентів; 

• забезпечує участь студентів у регіональних та всеукраїнських конкурсах, 

оглядах, конференціях, олімпіадах; 

• сприяє широкому впровадженню результатів студентських робіт у прак-

тику, публікації статей, доповідей, тез доповідей у наукових збірниках; 

• морально та матеріально заохочує студентів, які ефективно здійснюють 

дослідницьку діяльність. 

Планування роботи Ради НПРС 

1. Рада НПРС закладу фахової передвищої освіти працює згідно з планом, 

який складається відповідно до проблематики пошукової і науково-

методичної діяльності циклових комісій, відділень закладу освіти; умовами 

пошукової роботи студентів, наявністю бази дослідження, можливістю 

отримання необхідних документів та ін. 

2. На засіданнях Ради НПРС, циклових комісій (три рази на рік) 

обговорюється робота в цикловій комісії, робота гуртків, затверджується 

тематика науково-практичних робіт та конференцій, вирішується питання 

організації студентських наукових конференцій, здійснюється висунення 

активних членів НПРС як кандидатів на заохочення. 

3. Рада організовує участь членів НПРС у конференціях закладу освіти 

та в інших закладах фахової передвищої освіти. 

 

Результати роботи Ради НПРС 
Результати науково-пошукової діяльності оформляються та 

узагальнюються у науково-пошукових роботах та рефератах, тезах доповідей, 

статтях, методичних і практичних матеріалах тощо. 

Рада НДРС проводить огляд-конкурс науково-пошукових робіт та 

рефератів в рамках закладу освіти. Огляд-конкурс проводиться з метою 



створення умов для виявлення, розвитку і підтримки талановитої молоді і 

складає три етапи. 

І етап проводиться безпосередньо в наукових товариствах, гуртках до 

1лютого. Робота, яка пропонується до участі у II етапі огляду-конкурсу 

повинна бути розглянута та затверджена на засіданні Ради НПРС, мати 

рецензію та відгук наукового керівника. 

ІІ етап проводиться Радою НПРС закладу освіти до 1 березня та надає 

пропозицію виступити студенту з доповіддю (повідомленням) на студентських 

конференціях інших закладів освіти. 

ІІІ етап проводиться Радою НПРС обласної Ради директорів закладів 

фахової передвищої освіти до 20 квітня оглядом-конкурсом науково-

пошукових робіт та студентською науково-практичною конференцією. 

Науково-пошукові роботи на огляд-конкурс за відповідним напрямом, а 

також заявки на участь у науково-практичній конференції, тези доповідей 

необхідно направляти до 15 березня на адресу Ради директорів закладів 

фахової передвищої освіти. 

Науково-пошукові роботи, тези доповіді (два примірники, обсягом до 

двох сторінок) повинні бути оформленні згідно з правилами та вимогами. 

Конкурс науково-пошукових робіт 

Для проведення конкурсу створюється журі у складі провідних викладачів і 

науковців закладу освіти, який затверджується директором. 

Робота журі з оцінки науково-пошукових робіт, рефератів проводиться до 1 

березня. Роботи оцінюються згідно з критеріями: 

- складність, науковість, повнота розкриття теми - 10 балів; 

- аргументованість висновків - 5 балів; 

- актуальність та елемент творчості - 5 балів; 

- практичне значення - 5 балів; 

- стиль, грамотність - 3 бали; 

- якість оформлення - 3 бали. Максимальна кількість балів -31. 

Науково-пошукові роботи, реферати, що надійшли після встановленого 

терміну подання, у конкурсі участі не беруть і журі не оцінюються. 

 

Організація студентської науково-практичної конференції 

Підсумки НПРС підводять на студентській науково-практичній 

конференції. 

Мета конференції: 

Дидактична: 

- розвиток індивідуальних здібностей і талантів; 

- забезпечення умов для самореалізації студентів; 

- узагальнення та систематизація знань; 

- уміння та навички студентів; 

- формування вміння чітко, грамотно і правильно висловлювати свою  

думку; 

- аргументовано висловлювати свої зауваження. 

 



Виховна: 

- критично оцінювати отриманий результат; 

- розвиток економічного мислення; 

- формування високої економічної культури, 

дисциплінованості,відповідальності, прагнення до досягнення кінцевої 

мети. 

Основні завдання конференції: 

- підведення підсумків науково-пошукової роботи студентів у гуртках, 

наукових товариствах; 

- обмін досвідом роботи. 

Організацією конференції займається секція з організації конференцій, 

семінарів. Керує роботою голова Ради НПРС. Конференція проводиться одним 

пленарним засіданням, якщо доповіді з одного напряму. Якщо напрями різні, то 

проводять два пленарних засідання та необхідну кількість тематичних 

секційних засідань. Науковими керівниками секційних засідань призначають 

висококваліфікованих і досвідчених викладачів. 

На пленарних засіданнях конференції забезпечується присутність всіх 

учасників. У програму першого пленарного засідання входять вступний виступ 

керівника Ради НПРС і кілька доповідей запрошених науковців та фахівців з 

проблем конференції. 

Секційні засідання відбуваються згідно з планом розподілу студентів по 

секціях, який складається заздалегідь Радою НПРС й доводиться до відома 

студентів у вигляді програми конференції. Автори доповідей (повідомлень) 

беруть участь у роботі тих секцій, у програму яких включено їх доповідь 

(повідомлення). Інші студенти беруть участь у роботі тих секцій, які 

відповідають їх інтересам. 

На засіданні кожної секції визначають кращу доповідь (повідомлення), за 

допомогою критеріїв, що містяться в оціночному листі, який заповнюють 

учасники секційного засідання. 

Критерії оцінки та кількість балів, за якими оцінюється доповідь 

(повідомлення) на конференції: 

• аргументація (актуальність) вибору теми дослідження - 5 балів; 

• новизна ідей - 5 балів; 

• практична цінність - 5 балів; 

• культура мовлення, чіткість, логічність, лаконічність викладення матеріалу 

- 5 балів; 

• вміння відповідати на питання, повнота відповідей - 5 балів; 

• активна кваліфікована участь у дискусії - 5 балів. Максимальна 

кількість балів - 30. 

У кінці конференції оціночні листи повертаються до секретаря конференції. 

Переможці визначаються після обробки оціночних листів шляхом визначення 

середнього арифметичного отриманих балів від кількості наданих листів. 

 

 

 



Визначення переможців та нагородження учасників науково-пошукової 

роботи студентів 
Переможці визначаються за загальною кількістю балів як за виконання 

робіт, так і за їх представлений захист на конференції. 

Кількість І, II, III місць може становити до 50% від загальної кількості 

учасників у секціях з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3. 

Переможці та призери нагороджуються дипломами. Всі учасники 

одержують сертифікати про участь у студентській науково-практичній 

конференції. 

Тези доповіді (повідомлення) учасників, які надіслали у встановлений 

термін та відповідають методиці підготовки, правилам та вимогам 

оформлення, будуть опубліковані у віснику студентської наукової 

конференції. 
 

 

 

 

 

Обговорено і затверджено       

на засіданні Педагогічної   

ради коледжу                                                                       

протокол № _____      

від «___»_________   20___ р. 

Обговорено і ухвалено 

на засіданні студентської ради 

коледжу 

протокол № _____      

від «___»_________   20___ р. 

 


