Наукова робота
Non sime doctrina vita est quasi mortis imago (лат.) –
Тому що без науки життя неначе смерть

78. Які студентські наукові осередки існують
у ЧДУ ім. Петра Могили?
На кожному факультеті існують кілька наукових гуртків. Щороку
створюються нові осередки, переважно за власною ініціативою студентів.
 на економічному факультеті дуже популярними є: економічний
клуб та молодіжна економічна академія;
 на факультеті комп’ютерних наук діють: студентський науковий
осередок, комп’ютерний гурток, Dа-Studіо;
 в інституті іноземної філології: американський, німецький,
іспанський клуби, літературний клуб, студентські ініціативи при
кафедрі англійської мови, студентське театральне ательє з вивчення
французької мови;
 на факультеті еколого-медичних наук – екологічний клуб;
 на факультеті політичних наук: студентська політологічна
лабораторія, молодіжний політологічний клуб, обласний клуб
виборців, філософський клуб «Пошук»;
 на юридичному факультеті – юридична клініка.

79. Чи обов’язкове твоє членство у науковому
гуртку?
Ні. Членство у науковій секції – суто твоє бажання.
В університеті є гуртки, що складаються тільки з двох-трьох осіб,
які працюють над якоюсь проблемою під керівництвом викладача
кафедри (його участь у твоїй науковій діяльності теж добровільна,
виклалача-однодумця спочатку потрібно знайти) і досягають непоганих
результатів.
Наукові школи, секції – це найкраще поєднання мудрості досвідчених
науковців і завзяття молоді.
Приклад: справжнім «зірковим відкриттям» стали студенти факультету
комп’ютерних наук, які три роки поспіль вигравали і посідали призові
місця на престижному європейському конкурсі «Іоіn Multimedia». Усі
нагороди вони отримували в Німеччині, куди запрошували призерів.
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80. Результати твоїх досліджень десь
опублікують?
ЧДУ ім. Петра Могили випускає журнал «Студентські наукові студії».
Проте стаття повинна відповідати певним вимогам (враховується
науковість викладення матеріалу, актуальність, самостійний рівень
розробки проблеми і багато інших факторів).

81. Хто фінансує наукову діяльність
університету?
На фінансування науки виділяються зовсім мізерні кошти. Тоді
звідки беруться гроші? Завдяки ініціативності та наполегливості наших
викладачів і студентів! Вони виграють ґранти на проведення конференцій,
літніх шкіл, на комп’ютерне оснащення університету, закордонне стажування.

82. Які перспективи розвитку студентської
науки?
Планується збільшення напрямів дослідження, поширення зв’язків
з міжнародними науковими колами, співпраця із Всеукраїнською
асоціацією молодих науковців, активніша робота зі Студентською
колегією ЧДУ ім. Петра Могили, організація загального академічного
студентського наукового товариства.
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