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Наукова робота 
 

 Nam sime doctrina vita est quasi mortis imago (лат.). – 

Тому що без науки життя неначе смерть. 

 

У пресі часто доводиться читати наступне речення: “МДГУ ім. 

Петра Могили – центр освіти і науки”. Чому освіти, нібито зрозуміло: 

тут ви навчаєтесь, отримуєте дипломи і ступені, а чому науки, слід, 

напевно, пояснити більш детально. 

У МДГУ ім. Петра Могили студенти мають змогу отримати сту-

пені бакалавра і магістра, після випуску продовжити своє навчання в 

аспірантурі і, нарешті, закінчити докторантуру. 

В університеті постійно проводяться наукові конференції 

(наприклад, щорічна конференція “Могилянські читання”), наші ви-

кладачі їздять на наукові зустрічі за кордон, МДГУ ім. Петра Могили 

випускає науково-методичний журнал “Наукові праці”, у видавничо-

му відділі друкується велика кількість методичних посібників, підру-

чників, монографій наших науковців. 

Усе це, звичайно, добре, проте виникає питання: а як ти, звичай-

ний студент, можеш бути залучений до наукової роботи? Відповіді 

шукай у цьому розділі. 

 

70. Ти бажаєш займатися науковою роботою? 
 

Якщо так, то університетська мережа студентських наукових 

гуртків надасть тобі можливість реалізувати це бажання. 

 

71. Які студентські наукові осередки існують  

у МДГУ ім. Петра Могили? 
 

На кожному факультеті існують кілька наукових гуртків. Щоро-

ку створюються нові осередки, переважно за власною ініціативою 

студентів, оскільки найбільш активні з них бажають поглиблено ви-

вчати матеріал саме в науковому колі. 

На економічному факультеті дуже популярними є: економічний 

клуб та студентський гурток шкільної економічної освіти;  

на факультеті комп’ютерних наук діють: студентський науковий 

осередок, комп’ютерний гурток, Da-Studio; 

на факультеті іноземної філології: американський, німецький, 

іспанський клуби, євро клуб, літературний клуб, студентські ініціати-
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ви при кафедрі англійської мови, студентське театральне ательє по 

вивченню французької мови; 

на факультеті еколого-медичних наук – екологічний клуб; 

на факультеті політичних наук: студентська політологічна лабо-

раторія, молодіжний політологічний клуб, обласний клуб виборців, 

філософський клуб “Пошук”; 

на факультеті правничих наук – юридична клініка.  

Як бачиш, перелік великий, право вибору за тобою! 

 

72. Чи обов’язкове твоє членство у науковому гуртку? 
 

Ні! Членство у науковій секції – суто твоє бажання. Якщо тобі 

цікаво займатися якимось напрямом науки і ти хочеш досягти у ньо-

му успіху, то сміливо звертайся до викладачів, вони допоможуть тобі 

визначитися, а може, і стануть твоїми науковими керівниками. 

В університеті є гуртки, що складаються тільки з двох-трьох 

осіб, вони працюють над якоюсь проблемою під керівництвом ви-

кладача кафедри (його участь у твоїй науковій діяльності теж доб-

ровільна, викладача-однодумця спочатку потрібно теж знайти) і 

досягають непоганих результатів, оскільки наукові школи, секції – 

це найкраще поєднання мудрості досвідчених науковців і завзяття 

молоді. 

Наведемо один приклад. Справжнім зірковим відкриттям стали 

декілька студентів факультету комп’ютерних наук, які три роки пос-

піль вигравали і отримували призові місця на престижному європей-

ському конкурсі “Join Multimedia”. Усі нагороди вони отримували в 

Німеччині, куди запросили призерів. 

 

73. Результати твоїх досліджень десь опублікують? 
 

МДГУ ім. Петра Могили випускає журнал (завдяки існуванню 

власного видавничого відділу) “Студентські наукові студії”. Проте 

твоя стаття повинна відповідати певним вимогам (враховується нау-

ковість викладення матеріалу, актуальність, самостійний рівень роз-

робки проблеми і багато інших факторів). 

Крім того, ти можеш брати участь у різноманітних всеукраїнсь-

ких та обласних студентських наукових конференціях. Для цього  

потрібно написати наукову статтю, яка потім буде опублікована у 

збірнику матеріалів конференції. 
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74. Хто фінансує наукову діяльність університету?  
 

Якщо раніше наукова сфера повністю фінансувалася державою, 

то зараз, на жаль, ситуація зовсім інша. На фінансування науки виділя-

ються зовсім мізерні кошти. Тоді запитаєш ти: звідки беруться гроші? 

Завдяки ініціативності і наполегливості наших викладачів і студентів. 

Вони виграють гранти на проведення конференцій, літніх шкіл, на 

комп’ютерне оснащення університету, закордонне стажування. 

Наведемо конкретні цифри. З 1996 року і враховуючи перший 

квартал 2005 року, МДГУ ім. Петра Могили на науково-дослідницьку 

діяльність витратив 8 089 217 грн., з них 5 734 771 грн. становлять 

гранти та спонсорські внески від іноземних організацій та осіб. А 

Міністерство освіти і науки на проведення наукових конференцій за 

9,5 років виділило 10 400 грн. Проста арифметика дозволяє зробити 

висновок, що МДГУ ім. Петра Могили витратив у 800 разів більше 

коштів на розвиток науки у закладі, ніж держава. Тому наукові дослі-

дження будуть проводитися в МДГУ ім. Петра Могили і далі, незале-

жно від того, надаються державою кошти на них чи ні. 

 

75. Бажаєш стажуватися за кордоном? 
 

Це цілком реальна можливість для кожного студента. Міжнарод-

ний відділ (1-304), який очолює Володимир Вікторович Ромакін, регу-

лярно надає інформацію про різноманітні програми обміну, стипендії, 

гранти, стажування, наукові конференції, що проходять за кордоном. 

 

76. Яким чином дізнатися про програми обміну?  

Регулярно запитувати про них у міжнародному  

відділі? 
 

Не обов’язково. Міжнародний відділ розробив ефективні шляхи 

розповсюдження інформації: 

 розсилка через e-mail повідомлень та аплікаційних форм; 

 підтримка окремої папки в комп’ютерній мережі; 

 розміщення інформаційних повідомлень на дошці оголошень 

(не проходьте повз них, а уважно читайте про програми); 

 формування бази даних про програми обміну, яка доступна 

всім бажаючим; 

 проведення семінарів із залученням іноземних експертів. 

Наголошуємо: саме завдяки потужній електронній мережі універ-

ситету міжнародний відділ, незважаючи на короткий час існування, 
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досяг таких успіхів, яких не має жоден університет у місті. За цією 

адресою ви дізнаєтеся про поточні програми обмінів для студентів за 

кордоном: \\main\Documents\International Department\Current Programs. 

 

77. Де вже побували наші? 
 

Наші студенти проходили стажування у парламенті Канади, 

отримували наукові ступені у Центрально-Європейському універси-

теті в Будапешті, вчилися за програмою “Fulbright Student Exchange 

Program”, брали участь у міжнародних наукових конференціях у 

США, Греції, Норвегії, Угорщині, Польщі та інших країнах. 

Сподіваємося, ми переконали тебе, що настав твій час розширю-

вати географію ходи “могилянців” світом! 

 

78. Які перспективи розвитку студентської науки? 
 

Планується збільшення напрямів дослідження, поширення зв’яз-

ків з міжнародними науковими колами, співпраця з Всеукраїнською 

асоціацією молодих науковців, активніша робота зі Студентською 

колегією МДГУ ім. Петра Могили, організація загального академіч-

ного студентського наукового товариства. 

 

Посміхнись ☺☺☺ 
 

– Професоре, якого розміру повинна бути наукова стаття? 

– Як сукня жінки: достатньо довга, щоб прикривати предмет, і в 

той же час достатньо коротка, щоб привертати увагу. 

 

*** 

– Який найцінніший продукт подарувала нам наука хімія на сьо-

годнішній день? 

– Блондинок. 

 

  

  

  

  

  
  

 

  


