
 

 

 

4.3. Наукові пошуки вчених університету 

4.3.1. Концепція науково-дослідної роботи 

 
Завданням вищого навчального закладу є надання новим поколінням належної освіти.  
У своєму розвитку філія спрямована на здобуття провідної позиції у сфері освітніх 

послуг у Причорноморському регіоні як університет класичного типу, який спирається 
та провадить національні традиції “Києво-Могилянської академії” по формуванню ново-
го покоління кадрового потенціалу за європейським рівнем освіченості та інтеграції у 
всесвітній інтелектуальний (освітній, культурний) простір. 

Визначена позиція буде досягнута за умови, що філія стане провідним науково-
методичним центром, буде проводити фундаментальні та прикладні наукові досліджен-
ня, мати розвинуту інфраструктуру наукових і науково-виробничих підприємств і уста-
нов. 

Концепція науково-дослідної роботи (НДР) спрямована на визначення тенденцій, 
умов та шляхів досягнення запланованого результату (образу), створення та підтримку 
діяльності системи ефективного використання наукового потенціалу філії, побудована за 
принципом гармонійного сполучення дев’яти взаємопов’язаних складових, які утворю-
ють систему та допомагають з’ясувати умови ефективної наукової діяльності філії за 
траєкторією стійкого розвитку. 

 
1.2.1. Стратегія – нормативні та планові документи, які відбивають та визначають 

розподіл ресурсів, фіксують зобов’язання по здійсненню завдань у часі для досягнення 
сформульованої цілі. Визначається ректором за поданням проректора з наукової роботи з 
урахуванням пропозицій кафедр, факультетів, наукових центрів та об’єднань, провідних 
вчених та студентських наукових гуртків. 

Концепція науково-дослідної роботи філії НаУКМА базується на підтримці історич-
них традицій, принципу О. Гумбольдта, за яким будові класичного університету відпові-



 

 

дає органічне поєднання навчального процесу з науковими дослідженнями, та відповідає 
національній філософській концепції Петра Могили – органічному поєднанні наукового і 
навчального закладу. 

У сучасних умовах відродження духовності, національної свідомості та єднання кла-
сична філософська концепція, послідовно розвиваючись, презентує університетську осві-
тню систему як органічне поєднання наукового, навчального та виховного закладів, яка 
функціонує у структурі віртуального осередку формування нового покоління творчої, 
активної та соціально відповідальної інтелігенції з цілісним навчально-науково-
виховним процесом, основними компонентами якого виступає навчальний процес, нау-
ково-дослідна робота та виховна робота. 

Форми та зміст науково-дослідної роботи (НДР) майже завжди носять індивідуаль-
ний характер, що дозволяє гнучко формувати плани наукової роботи, враховуючи непо-
вторну цінність інтелекту, та впроваджувати самостійно шкалу пріоритетів власних нау-
кових захоплень та переваг. 

Особлива цінність НДР в університеті полягає у вільному характері формування тво-
рчих колективів та підборі талановитих студентів, об’єднуючи їх навколо соціально зна-
чимих наукових ідей.  

Стан. На першому етапі розвитку наукової діяльності філії пріоритетними напрям-
ками обрані: 

• розбудова матеріально-технічної бази (будівлі, приміщення, кафедри, лабораторії, 
квартири, галерея мистецтв, відділи, котельня, гуртожиток, їдальня, інформаційно-
комп’ютерний центр, бібліотека та інші); 

• залучення провідних фахівців регіону, формування професорсько-викладацького потен-
ціалу; 

• послідовне утворення наукової інфраструктури (науково-дослідна частина, бібліоте-
ка, інформаційно-комп’ютерний центр, Internet-центр, методично-видавничий відділ, 
міжнародний відділ); 

• органічне відродження власних наукових шкіл (студентські наукові семінари, клуби, 
лабораторії, аспірантура, інститут здобувачів, докторантура). 

Перспектива. Наступним етапом розвитку наукової діяльності філії є підвищення 
статусу – інститут із відповідними змінами пріоритетів у напрямках діяльності, які 
визначають розподіл ресурсів. 

Визначення пріоритетних цільових напрямків фундаментальних та прикладних нау-
кових досліджень – з метою формування науково-методичних центрів. 

Визначення наукових керівників за основними напрямками науково-дослідної роботи, 
які виконують координаційну функцію та відіграють роль своєрідних центрів кристалізації. 

 
1.2.2. Структура – внутрішня композиція університету, яка відображає університет 

по підрозділах, ієрархічну субординацію цих підрозділів та розподіл функціональних 
завдань між ними. Реалізується колективами кафедр та тимчасовими творчими колекти-
вами із науковців різних кафедр та студентів. 



 

 

Основна організаційна ідея, яка впроваджується, – це створення розвинутої інфра-
структури наукових, науково-методичних центрів, науково-виробничих підрозділів і 
установ, що збільшує різноманіття наукових досліджень, а не обмежує їх, створює при-
родну функціональну надмірність, чим підвищує структурну надійність університетської 
наукової системи, та умови для стійкого розвитку.  

Для забезпечення стійкого розвитку системи університетської науки доцільно встано-
вити співвідношення: кількість студентів – кількість викладачів – кількість аспірантів – 
кількість докторантів відповідно як 1000 – 100 – 15 – 2. 

Магістеріум є навчально-науковою структурою, де зміст освіти полягає в отриманні 
поглиблених знань і навичок дослідницької роботи, підготовці до наукової та викладаць-
кої діяльності, виконанні самостійних наукових досліджень та захисті магістерської нау-
кової роботи, що дає право отримати вчений ступінь магістра наук із можливим складан-
ням кандидатських іспитів і роботою над кандидатською дисертацією. 

Інфраструктура наукових та науково-методичних центрів потребує послідовного роз-
витку шляхом реформування науково-дослідної частини в управління наукових дослі-
джень, утворення відділів: патентно-ліцензійного, стандартів, інформаційно-
аналітичного, консалтингу і маркетингу, супроводження НДР. 

Утворення на базі НаУКМА спеціалізованих рад по захисту кандидатських та док-
торських робіт. Поширення досвіду створення наукових загальноуніверситетських 
центрів на кафедрах, департаментах і факультетах. 

Стан. На першому етапі розвитку філії послідовно утворюється наукова інфра-
структура: науково-дослідна частина, бібліотека, інформаційно-комп’ютерний центр, 
Internet-центр, методично-видавничий відділ, міжнародний відділ. 

Перспектива. На другому етапі розвитку інститут здійснює підготовку фахівців 
з вищою освітою всіх рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр, аспірант, докторант. 

У цей етап входить:  
• формування та підтримка загальноуніверситетської інформаційної бази наукових 

досліджень і розробок; 
• створення загальноуніверситетської системи прямого доступу викладачів та науко-

вих співробітників до інформаційних ресурсів наукових програм, фондів, потенційних 
замовників науково-технічної продукції; 

• надання консалтингових та маркетингових послуг у галузі підготовки і реалізації по-
тенційних наукових проектів; 

• забезпечення координації діяльності і об’єднання зусиль підрозділів та служб універ-
ситету в організації наукових досліджень, забезпечення неперервного зв’язку освіт-
нього, наукового та виховного процесів. 

На третьому етапі розвитку пріоритетним завданням виступає перетворення за-
снованих наукових та науково-методичних шкіл у провідні, що здобувається визнанням 
шкіл як у державі, так і у науково-освітньому європейському просторі. 

 
1.2.3. Системи – процедури та процеси, які втілюються у науковій діяльності універ-



 

 

ситету. 
Акцент робиться на розвиток індивідуальності, формування вміння міркувати, аналі-

зувати, дискутувати, виховання творчої особистості. Але зі стін університету може вийти 
фахівець з великої літери лише тоді, коли усі роки навчання над цією проблемою будуть 
наполегливо працювати він сам і всі, без винятку, учасники процесу: викладачі, лаборан-
ти, адміністрація. Кожен учасник повинен знати свої обов’язки і права. Не буде цього – 
не буде в університеті творчої, ділової атмосфери, не спалахне вогонь ініціативи і тієї 
відповідальності, творчості, які не потребують прямого настирливого контролю. 

Створення привабливих умов для розвитку науково-дослідної діяльності університе-
ту як системи, яка самоорганізується. 

Створення системи регулярних наукових семінарів за напрямками, які визначає Вче-
на рада і які організаційно доповнювали б загальні конференції та повинні мати не фор-
мальний характер, а дискусійний. 

Стан. Органічно відроджуються та коригуються власні наукові школи шляхом за-
снування: студентських наукових семінарів, клубів, лабораторій; інституту здобувачів; 
аспірантури; докторантури; спеціалізованої ради по захисту на базі НаУКМА. 

Перспективи. Систематичні наукові семінари, на яких репрезентуються наукові 
досягнення: магістрів; аспірантів; здобувачів; докторантів; наукових керівників; профе-
сорсько-викладацького складу; наукових шкіл, напрямків; кафедр; департаментів та 
факультетів; філії у цілому. 

 
1.2.4. Штат – найважливіші групи науково-педагогічного потенціалу університету. 
Впроваджується план щодо постійного підвищення наукового потенціалу філії. 
Всебічна підтримка та заохочення до участі у конкурсах проектів та подання заявок 

на гранти.  
Збільшення терміну навчання в аспірантурі за спеціальностями, відкритими для філії, 

до 3-х років. 
Планування 1-2 місць у докторантурі на рік.  
Створення умов, коли неволодіння англійською вважається недоліком, як і проблеми 

з українською.  
Підвищення кваліфікації штатних працівників також на курсах з нових інформацій-

них технологій повинно сприяти новому розвитку форм НДР за гуманітарними напрям-
ками. 

Стан. Послідовно формується професорсько-викладацький склад із провідних фахів-
ців регіону. 

Перспектива. Підготовка та формування висококваліфікованого кадрового потен-
ціалу на власній базі: магістратури, аспірантури та докторантури. Створення приваб-
ливих умов для науково-дослідної роботи. 

 



 

 

1.2.5. Стиль – засоби та методи, за допомогою яких керівники керують університе-
том і створюють умови для загальної й організаційної культури. 

Умова стійкого розвитку університетської системи грунтується на вітчизняних науко-
вих традиціях, на створенні вільної творчої атмосфери, коли все залежить від інтелекту 
науковця, створює необмеженість форм та змісту самостійної роботи студентів, вільний 
доступ до ресурсів найсучасніших комп’ютерних класів, наявність потужних комп’юте-
рів на кожній з кафедр та на факультетах і департаментах, всебічне заохочення та підтри-
мка розробки проектів та подання заявок на гранти. 

Демократія та науковий дух у класичному університеті є невід’ємними складовими. 
Проглядається тісний зв’язок між вартостями науковими й демократичними. Якщо сус-
пільство хоче мати користь від демократії, його члени повинні розвивати “науковий ха-
рактер”, тобто такі якості, як скептицизм до ідей і повагу до фактів та даних, самокритич-
ність у своїх підходах до розв’язання громадських проблем. 

Утворення нових технологій управління, які базуватимуться на сучасних інформацій-
них технологіях. 

Стан. На першому етапі розвитку філії, коли відбувається процес планомірного 
збільшення як студентів, так і викладачів з першого до п’ятого курсу й основою стра-
тегії розвитку є розбудова матеріально-технічної бази, перевага надається авторитар-
ному стилю. 

Перспектива. Неухильний, стійкий характер розвитку університетської наукової 
системи грунтується на створенні вільної творчої атмосфери, демократичному об’єд-
нанні своєрідних центрів кристалізації – провідних професорсько-викладацьких кадрів, 
зорієнтованих на створення в університеті організаційної культури, сприятливої для 
інновацій, необхідної для зміни особистості та визначення життєвих планів як існуючо-
го покоління, так і їх нащадків. 

 
 1.2.6. Кваліфікація – характерні можливості найважливіших груп науково-

педагогічного потенціалу в університеті. 
Поєднання наукової мудрості, досвіду професорсько-викладацького потенціалу уні-

верситету із завзяттям, допитливістю, енергією молоді, тобто студентів, магістрів та аспі-
рантів, спрямоване на синтез своєрідної продуктивної аури, яка б створювала умови для 
розвитку особистості і водночас сама живилася б усім передовим, прогресивним, гумані-
стичним. 

Всебічний розвиток наукових досліджень є невід’ємним обов’язком викладачів, оскі-
льки без науково-дослідної роботи не може здійснюватися підготовка фахівців на рівні 
вимог сучасної науки та неможлива підготовка науково-педагогічних кадрів вищої квалі-
фікації. 

Стан. На першому етапі життєдіяльності філії у наявності величезні темпи розви-
тку, що пов’язані з розбудовою матеріально-технічної бази, спостерігається значний 
ріст. 

Перспектива. Зміна основних ресурсів розвитку визначає можливий подальший 



 

 

розвиток лише завдяки інтелектуальній сфері, яка відіграє роль ресурсу розвитку як 
суспільства, так і його інституцій.  

 
1.2.7. Розподілені цінності – зміст основних направлень науково-дослідної роботи, 

які університет доводить до своїх співробітників, їх пріоритет. 
При трансформації соціально-економічної структури суспільства, відсутності визна-

чених джерел фінансування наукових тем та в умовах інтенсивного розвитку філії пріо-
ритетним напрямком науково-дослідної роботи є розробка сучасного ефективного науко-
вого забезпечення навчання за обраними спеціальностями; пошук, розвиток і вдоскона-
лення форм та методів навчання, сучасних технологій та планів, їх структурно-логічних 
схем. 

Стан. Визначені шість основних напрямків науково-дослідної роботи філії. Форму-
ються щорічні плани НДР. За результатами проведених наукових досліджень робляться 
доповіді на наукових семінарах та конференціях, друкуються праці, готуються дисер-
таційні роботи до захисту. 

Перспектива. Визначення основних показників корисності для особистості, універ-
ситету, міста, регіону та держави, критерії оцінки якості, рівня їх забезпечення та 
досягнення, що дозволить формувати шкалу пріоритетів основних напрямків НДР, 
впровадження самоаналізу. 

 
1.2.8. Інформація – технології та алгоритми інформаційного забезпечення. 
Стан. Відбувається процес утворення, підтримки та використання інформаційних 

потоків. Бібліотека філії за сучасними виданнями є найкращою у місті, а можливості 
використання ресурсів Internet та Intranet на порядок вищі, ніж у будь-якому вищому 
навчальному закладі Миколаєва. 

Перспектива. Потрібна розробка єдиної інформаційно-аналітичної системи філії, 
утворення та динамічна підтримка наукових сторінок кожного науковця філії, напряму 
НДР, кафедри, департаменту та факультету і в цілому філії, розширення доступу до 
Internet з усіх комп’ютерів та диференціювання доступу до їх ресурсів, утворення елек-
тронної бібліотеки як власних, так і зовнішніх видань. 

 
1.2.9. Матеріальні ресурси – джерела та форми матеріального забезпечення науково

-дослідної роботи. 
Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових 

і організаційних обов’язків у поточному навчальному році, відображених в індивідуаль-
ному робочому плані. Тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов’язків 
становить не більше 1548 годин на навчальний рік при середньотижневій тривалості 36 
годин. 

Фінансування фундаментальних та пошукових наукових досліджень, наукових про-
грам, проектів державного значення у вищих закладах освіти, науково-дослідних устано-



 

 

вах системи освіти здійснюється на конкурсній основі в обсязі, не меншому від десяти 
відсотків державних коштів, що виділяються на утримання вищих закладів освіти. 

Фінансування прикладних досліджень, розробок здійснюється за рахунок бюджету та 
інших джерел, а результати досліджень реалізуються як товар відповідно до чинного 
законодавства. 

Матеріальне забезпечення у межах виділеного фінансування здійснюється для: 
• організації та виконання наукових досліджень; 
• функціонування й розвитку наявної та перспективної наукової інфраструктури; 
• оформлення й подання заявок на патенти та винаходи; 
• організації та подання заявок на гранти, участі у конкурсах. 
Розробка програми внутрішніх грантів, які б носили інноваційний характер, у тому 

числі були спрямовані на підготовку великих наукових проектів і заявок на гранти група-
ми науковців. Це допомогло б формуванню наукових колективів і, в майбутньому, нау-
кових шкіл. 

 Розробка програми інтенсивного вивчення англійської мови, вартість якої складає 
приблизно 2-3 тис. у.о. 

Стан. На першому етапі розвитку філії пріоритетним напрямком у забезпеченні 
матеріальними ресурсами є утворення матеріально-технічної бази. 

Перспектива. На 2001 рік передбачається виділення робочої кімнати для аспіран-
тів та докторантів з обладнанням сучасною комп’ютерною технікою: 10 комп’ютерів, 
сканер, графопроектор М2770Т, МР8725. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


