
4.3.7. Студентські наукові осередки 

 Загальна інформація про наявність, діяльність та плани розвитку студентських нау-
кових осередків зведена в таблицю. 

 У багатьох випадках наукові осередки створювалися за власною ініціативою студен-
тів, оскільки найбільш активні з них бажають поглиблено вивчати матеріал саме в науко-
вому колі. Досвід показав, що гуртки важко утворити штучно, за тематикою, яка мало 
цікавить студентів. Але ті студенти, які з’єднані сумісною роботою в осередку, є кращи-
ми за рейтингом, більш ініціативними, розвивають в собі якості особистості – майбут-
нього фахівця, з глибокими знаннями справи. Такі студенти будуть найбільш підготовле-
ними до наступного навчання в магістеріумі. Вони є потенціалом нашої аспірантури.  

Аналіз стану роботи студентських осередків показав, що на сьогодні проблемою є 
відсутність приміщень, де можливо проводити наукову роботу (особливо для студентів 
комп’ютерного факультету та факультету еколого-медичних наук). У таких приміщен-
нях необхідно створити робочі місця провідних викладачів, аспірантів, студентів з метою 
розробки загальної наукової ідеї, обміну досвідом. Треба матеріально підтримувати захо-
ди молодих науковців або сприяти пошукам спонсорської допомоги. Необхідно продов-
жувати практику морального заохочення найбільш активних студентів (відрядження на 
конференції, наукові студентські заходи), провадити нагороди за наукові здобутки, дава-
ти рекомендації до вступу в магістеріум або аспірантуру.  

У перспективах розвитку студентської науки передбачається збільшення напрямків 
досліджень, поширення зв’язків з міжнародними науковими колами, співпраця з Всеук-
раїнською асоціацією молодих науковців, активніша робота з студентською колегією 
МФ НаУКМА, організація загальноакадемічного студентського наукового товариства. 

 
  
  
  
  
  
  

 



Назва студентсько-
го наукового осере-

дку 

Кафедра – 
засновник 
осередку 

Дата 
ство-
рення 

Керівник наукового 
осередку 

Кількість студен-
тів в осередку 

Наукові публікації членів 
осередку 

Види діяльності студентського 
осередку 

Факультет економічних наук 
Економічний клуб 
МФ НаУКМА 

Кафедра фі-
нансів 

1998 р. к.е.н., доцент  
Верланов Ю.Ю. 

23 студенти В МФ НаУКМА – 20; 
міських обласних – 4; 
всеукраїнських – 4; 
міжнародних – 5 
  

Організація міжнародного семінару 
з питань перехідних економік; 
відвідання міжнародної конференції 
EERC 

Студентський гур-
ток шкільної еконо-
мічної освіти 

Кафедра еко-
номіки та еко-
нометрії 

1998 р. ст. викладач  
Палехова В.А. 

За три роки 
пройшло 70 
студентів 

Дві доповіді на конференції 
в МФ НаУКМА 

Проводиться експеримент по мето-
диці викладання економічних дисци-
плін школярам, планується друку-
вання підручника “Економіка для 
школярів” 

Факультет комп’ютерних наук 
DA-STUDIO 
  
  

Кафедра ком-
п’ютерних 
технологій 

11.2000 
р. 

к.т.н., доцент Батрак 
Ю.А. 

6 студентів Відсутні у зв’язку з корот-
ким строком існування 

Плануються розробки індивідуаль-
них проектів студентів 

Комп’ютер- 
ний гурток 

Кафедра ком-
п’ютерних 
технологій 

2000 р. к.т.н., доцент 
Гожий О.П. 

2 студенти Відсутні у зв’язку з корот-
ким строком існування 

Плануються розробки індивідуаль-
них проектів студентів 

Студентський нау-
ковий осередок 

Кафедра ком-
п’ютерних 
технологій 

2000 р. к.т.н., доцент  
Мещанінов О.П. 

8 студентів Статті в збірнику 
“Студентські наукові студії” 

Програмне забезпечення організації 
навчання за індивідуальними плана-
ми 

Факультет іноземної філології 
Американ- 
ський клуб 

Кафедра анг-
лійської мови 

1997 р. Михайличенко С. 10-15 студентів Статті в збірнику 
“Студентські наукові студії” 

Березень 2001 р. – засідання диску-
сійного клубу; 
червень-липень 2001 р. – проведен-
ня літньої школи 

Німецький клуб 
  
  

Кафедра су-
часних мов та 
класичної 
філології 

2000 р. Асистент  
Чабанов А.В. 

10-15 студентів Відсутні у зв’язку з корот-
ким строком існування 

Проведення в 2001 р. засідань 
кіноклубу; 
зустрічі у німецькому клубі 

Іспанський клуб 
  
  
  

Кафедра су-
часних мов та 
класичної 
філології 

1999 р. Викладач  
Стодолінський Д.І. 

10-15 студентів Статті в збірнику 
“Студентські наукові студії” 

Проведення в 2001 р. зустрічей в 
іспанському клубі, вечорів 

Євроклуб Кафедра су-
часних мов та 
класичної 
філології 

2000 р. Нагорна І. 10-15 студентів Відсутні у зв’язку з корот-
ким строком існування 

Проведення в 2001 р. тижня польсь-
кої культури 
30 березня 2001 р.– конференція 
разом з “МВБ” ,“Смолоскип” 

Літературний клуб 
  
  
  

Кафедра анг-
лійської філо-
логії 

2000 р. Кавалер А. 10-15 студентів Відсутні у зв’язку з корот-
ким строком існування 

Створення інтернет-сайту сучасної 
української літератури, проведення 
вечорів та вистав 

Студентські 
ініціативи при ка-
федрі англійської 
мови 
  

Кафедра анг-
лійської мови 

      Надрукованих студентсь-
ких 
 робіт – 6; 
виступів на всеукраїнських 
конференціях – 4 

1. Участь у конкурсі композицій. 
2. Написання проектів для ІІ Націо-
нального форуму студентів 
(Вінниця) 

Студентське теат-
ральне ательє по 
вивченню францу-
зької мови 

Кафедра су-
часних мов та 
класичної 
філології 

1998 р. К.філол.н., доцент 
Каїрова Т.С. 

15 студентів Статті в збірнику 
“Студентські наукові студії” 

Участь у міжнародних фестивалях 
студентських театрів 

Факультет еколого-медичних наук 
Екологічний клуб Кафедра еко-

логії 
1998 р. В різні роки  

Авдієнко В.,  
Потапчук С., 
Парафіло М. 

15 студентів, з 
яких найбільш 
активні шестеро 

У МФ НаУКМА –18; 
міських обласних – 3 
всеукраїнських – 1; 
міжнародних – 6. 
  

Участь в експедиціях на Кінбурнську 
Косу, в ландшафтні парки. 
Проведення студентської конферен-
ції. 
Проведення заходів, присвячених 
Чорному морю, дню Планети, сто-
річчю Миколаївського зоопарку 

Факультет політичних наук 
Філософський клуб 
“Пошук” 

Кафедра істо-
рії і філософії 

1997 р. К.філол.н.,  
доцент Осипов А.О. 

За термін робо-
ти в клубі пра-
цювало понад 
50 студентів 

В МФ НаУКМА – 10; 
в НаУКМА – 10; всеукраїн-
ських – 3. 
  

Обговорення тем наукових робіт та 
довідкової літератури; 
засідання клубу, рекомендації до 
друку статей 

Студентська полі-
тологічна лабора-
торія. 
Молодіжний полі-
тологічний клуб. 
Обласний клуб 
молодих виборців. 
Жіночий виборчий 
клуб. 

Кафедра полі-
тології 

2000 р. Керівники різних відді-
лень: 
професори  
Багмет М.О.,  
Колісніченко А.І., 
 к.і.н., Самчук В.Л., 
доцент Козляков- 
ський П.А. 

Членами різних 
осередків є 
близько 70 сту-
дентів 

В МФ НаУКМА – 6; 
в НаУКМА – 4; 
всеукраїнських – 3 
  

Закінчити соціологічне дослідження 
на замовлення обласного радіо про 
рейтинг радіопередач. Випустити 
серію брошур про діяльність облас-
них громадських об’єднань і партій. 
Обладнати студентську лаборато-
рію, створити політологічний архів, 
організувати випуск газети 
“Політологічний вісник” 

       


