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СУЧАСНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ УДПУ ІМ. П. ТИЧИНИ 
 
В сучасних умовах одним із пріорітетних напрямків діяльності ВНЗ є 

науково-дослідна робота. Зважаючи, на важливість даного аспекту діяль-
ності студентів в УДПУ створено СНТ .  

Основним завданням якого є формування основ загальної наукової 
культури, дослідницьких умінь і навичок студентів, які здатні творчо мис-
лити, а також залучення їх до різних форм наукової діяльності, популяри-
зації їх науково-дослідної роботи.  

Метою роботи СНТ є підвищення якості підготовки фахівців шляхом 
оволодіння студентами передових досягнень науки і практики, а також 
сприяння у представленні студентських наукових робіт на здобуття гран-
тів, іменних степендій, премій та інших форм морального та матеріального 
заохочення. 

Вважаємо,що членство у СНТ – це перщий крок до наукових досяг-
нень наших студентів. 

На 39-кафедрах університету працює 219 студентських наукових гу-
ртків, проблемних груп та наукових товариств в яких брали участь , більше 
2-х тисяч студентів, за звітний період 624 студенти взяли участь у різних 
науово-практичних конференціях, що проводилося на базі університету та 
інших вузах України , було підготовлено 515 спільих із викладачами та од-
ноосібних публікацій студентів. Результат роботи в цих інституціях студе-
нти мають можливість публікувати у своїх студентських збірниках науко-
вих праць, а також у фахових збірниках університету. Цього року 45 сту-
дентів взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади та конкурсу науко-
вих робіт, з них 8 студентів університету зайняли призові містя у Всеукра-
їнській олімпіаді та 18 студентів у Всеукраїнському конкурсі наукових ро-
біт.  

Перспективний напрямок розвитку університету є наукове співробі-
тництво з закордонними організаціями , що здійснюється через установ-
лення та розширення контактів у галузі науки, освіти і культури з науково-
дослідними центрами , організаціями, вищими навчальними закладами.  

Викладачі і студенти університету задіяні в різних міжнародних нау-
ково-освітніх заходах. Університет сприяє участі викладачів і студентів у 
конкурсах на міжнародні гранти , а також допомагає пройти стажування 
або виробничу практику за кордоном , ось до прикладу 29-студентів і аспі-
рантів університету вибороли право на участь у Міжнародному проекті « 



Гнєздно- Умань: польсько-українські кадри для Європи «. Проект прохо-
див у місті Гнєздно у Європейському колегіумі імені Адама Міцкевича з 
жовтня по грудень 2007 року за участю польських і українських викладачів 
і студентів. 

Студенти університету, які мають схильність до дослідницькеої дія-
льності, мають всі можливості, аби задовольнити свої наукові інтереси. 
Адже в університеті діє 16 науково-дослідних лабораторій, 2 науково-
дослідні центри подвійного підпорядкування Академії педагогічних наук 
України та Міністерству освіти і науки України: це науково-дослідний 
центр інформаційно-комунікативних технологій навчання фізики і астро-
номії, який очолює наш ректор університету член-кореспонденції Академії 
педагогічних наук України, професор Мартинюк Михайло Тадейович, а 
також науково-дослідний центр педагогічного краєзнавства під керівницт-
вом, проректора з наукової роботи , професора Побірченко Наталії Семені-
вни. 

До складу цих лабораторій , центрів входять студенти, які ведуть на-
укові дослідження, пишуть курсові та дипломні роботи.  

Крім того наші студенти є учасниками різних наукових проектів, ( їх 
у нас 7), які виконуються на замовлення Міністерства освіти і науки Укра-
їни. Зокрема, 11 студентів працюють тут на штатаній основі , наприклад, я 
є , співробітником наукового проекту « Інтегративна технологія викорис-
тання педагогічного краєзнавства у дисципінах гуманітарного циклу як 
складова підготовки майбутнього вчителя «.  

Разом з іншими виконавцями проекту я зараз працюю над хрестома-
тією педагогічного краєзнавства, збираю бібліографію з означеної пробле-
ми, підготувала наукову роботу на Всеукраїнський конкурс про Авторську 
школу О.А.Захаренка та здійснюю наукові пошуки у даному напрямі.  

В університеті діє також 6 науково-методичних центрів регіонально-
го рівня. Зокрема , хотілось би звернути Вашу увагу на навчально-
методичний центр « Планетарій» (керівник – канд.пед. наук, доцент- Тка-
ченко Ігор Анатолійович). На базі планетарію відбуваються цікаві конфе-
ренції , семінари, активними учасниками якими є студенти фізмату. Тут 
вони ведуть свої наукові дослідження, перевіряють їх на достовірність, 
здійснюють практичні досліди.  

Ми гордимося своїм планетарієм. Такого планетарію, наскільки мені 
відомо, намає в жодному вищому навчальному закладі України.  

Наші студенти активно працюють в центрі інноваційних технологій 
(керівник – завідуюча кафедри математики , доцент Коберник Галина Іва-
нівна), в Східноподільському лінгво-краєзнавчому науково-
кординаційному центрі ( керівник – доцент Тищенко Тетяна Миколаївна), 
регіональному центрі навчання іноземних мов ( керівник – декан факуль-
тету іноземної філології – Бріт Надія Михайлівна), в Польському культур-
но- осівтньому центрі ( керівник – доцент Кривошея Ігор Іванович) та інші. 



І на завершення хотіла б привернути вашу увагу до питання – Яку 
мету ставить перед собою студент, займаючись науковою роботою. Стати 
дослідником? Можливо, й так. Частина з нас – піде в науку, піде працюва-
ти у вищу школу. Ажде в університеті діє аспірантура, докторантура (яку 
очолює досвідчений фахівець Чирва Галина Миколаївна). І ми впевнені, 
що в нас є гарні перспективи в цьому.  

Але більшість студентів піде працювати в школу. То чи варто їм так 
активно займатись наукою? Відповідь тут повинна бути однозначна – вар-
то!  

Адже кожен вчитель повинен бути творчою людиною, дослідником 
дитячої душі, вміти аналізувати педагогічні явища, робити висновки і вмі-
ти організувати навчально-виховний процес на високому рівні . 

Саме такі навички наукового пошуку , ми отримуємо в університеті 
вони дають нам можливість стати вчителями здатними в сучасних умовах 
досягнути високого рівня професійності! 


