
Розглянуто і схвалено                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ 

на засіданні педагогічної Ради                                                 Директор коледжу 

Протокол № ________                                                         ________Б.А. Костюк 

Від «___» __________20__р 

 

 

Положення  

про організацію науково-дослідної  

роботи студентів Івано-Франківського коледжу ЛНАУ 

І. Загальні положення. 

Науково-дослідна діяльність студентів у Івано-Франківському коледжі 

ЛНАУ є складовою частиною навчального процесу у вищих навчальних 

закладах і є важливою формою самостійної роботи студентів. Вона сприяє 

закріпленню теоретичних знань і розвитку самостійної діяльності, які 

необхідні майбутньому фахівцеві. Крім того, у процесі науково-дослідної 

роботи у повній мірі реалізується світогляд студента, бо подолання 

труднощів при вирішенні конкретних завдань потребує від студента 

діяльності, творчого підходу. 

Науково-дослідна діяльність – це складний науковий і творчий процес, 

що передбачає поглиблення теоретичних знань з досліджуваної проблеми, 

аналіз досліджень у даній галузі, розвиток умінь застосовувати власні 

знання на практиці, удосконалення навичок самостійної роботи відповідно 

до вимог ринку. 

 

II. Мета та завдання науково-дослідної роботи. 

– 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 завдань. 



– Розвиток ініціативи, здатність застосовувати теоретичні знання у 

своїй практичній роботі, залучення здібних студентів до вирішення 

наукових проблем. 

– Постійне оновлення і вдосконалення знань. 

Виконання науково-дослідної роботи у коледжі передбачає цілу низку 

педагогічних функцій а саме: 

– навчальну: продовжується вивчення нового матеріалу, розширення 

та поглиблення набутих знань; 

– розвиваючу: продовження розвитку загальних спеціальних 

здібностей фахівця; організуючу: привчає фахівця до систематичності, 

порядку, послідовності, рівномірності та ритмічності в роботі; 

– виховну: у процесі відбувається виховання особистості, саме тих її 

якостей, які необхідні фахівцю; 

– контролюючу: є формою контролю підготовки фахівця в певному 

напрямку спеціалізації. 

 

III. Організаційна структура. 

Загальне керівництво науково-дослідною роботою студентів у Івано-

Франківському коледжі ЛНАУ здійснюють завідувачі відділеннями, голови 

циклових комісій, завідувачі кафедрами. Безпосереднє керівництво роботою 

студентів здійснюється науковими керівниками та керівниками гуртків. 

 

IV. Організація науково-дослідної роботи. 

1. Визначення на початку навчального року переліку тем для 

написання науково-дослідної роботи (вересень). 

2. Затвердження кандидатур студентів, які виконуватимуть роботу, 

розподіл тематики і визначення безпосередніх керівників (жовтень). 

3. Заслуховування протягом навчального року на засіданнях ц/к, 

кафедр, звітів безпосередніх керівників (два рази на рік); 

4. Організація під час проведення тижнів фахових дисциплін або в 

кінці навчального року виставок і презентацій кращих науково-дослідних 

робіт студентів, їх подальшої участі у грантах міжнародного та 

всеукраїнського рівнів, підсумкових студентських науково-практичних 

конференціях. 



5. За результатами участі студента у науково-дослідній роботі він 

може отримати подання-рекомендацію на випускному курсі для отримання 

червоного диплома за умови дотримання принаймні однієї з наступних 

вимог: 

- наявність надрукованої науково-дослідної роботи, що відповідає 

спеціальності, яка здобувалася, участь студента у міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних фахових наукових конференціях протягом 

періоду його навчання, опубліковані студентом науково-дослідні статті 

протягом періоду навчання за певним освітнім рівнем, після завершення 

навчання за яким студент претендує на отримання диплома з відзнакою; 

- участь студента у міжнародних, всеукраїнських, регіональних 

фахових студентських олімпіадах, конкурсах, грантах протягом періоду його 

навчання за певним освітнім рівнем, після завершення навчання за яким 

студент претендує на отримання диплома з відзнакою; 

- участь студента у міжнародних та всеукраїнських конкурсах 

наукових робіт протягом періоду його навчання за певним освітнім рівнем, 

після завершення навчання за яким студент претендує на отримання 

диплома з відзнакою; 

- участь студента протягом періоду його навчання за певним освітнім 

рівнем, після завершення навчання за яким студент претендує на отримання 

диплома з відзнакою, у виконанні фундаментальних та прикладних наукових 

досліджень в складі науково-дослідних колективів університету, що 

підтверджується копією наказу про зарахування до складу виконавців НДР. 

V. Робота наукового керівника в організації науково-дослідної 

діяльності. 

1. Відбір найбільш активних та здібних студентів до виконання 

науково-дослідної роботи. 

2. Зацікавлення студентів роботою та допомога у виборі теми НДР, 

з'ясування основних понять, фактів, методів, ідей, участь у зборі та аналізі 

відібраного матеріалу, прогнозування розвитку наукової роботи студентів. 

3. Інформування протягом навчального року науковими керівниками 

щодо стану проведення науково-дослідної роботи на засіданні циклової 

комісії, кафедри 



4. Рецензування написаної НДР та подання її на розгляд і 

затвердження науково-методичною комісією. 

5. Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою: „відмінно", 

„добре", „задовільно", „незадовільно". 

6. Залучення студентів, які виконували НДР, до виступів на науково-

практичних конференціях. 

7. Заохочення студентів, роботи яких визнані кращими за 

результатами оглядів, конкурсів, або були презентовані на регіональних, 

обласних конкурсах студентів, чиї результати були опубліковані у вигляді 

статей. 

8. Методичні рекомендації щодо написання наукових робіт 

розробляються науковими керівниками. 

 
 


