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Закони України "Про вищу освіту", «Про фахову передвищу освіту» 
Державна національна програма "Освіта (Україна XXI століття)", Національна 

доктрина розвитку освіти розглядають науково-дослідну роботу студентів як 
суттєвий компонент (фактор) підготовки спеціалістів, який забезпечує 

опанування методів виконання практичних завдань. 
Знання методологічних, теоретичних, технологічних методів організації 

науково-дослідницької діяльності допомагає випускникам коледжу порівняно 
легко включатися в професійну діяльність. 

Особливе місце в освітній діяльності повинна посісти робота з 
обдарованою та талановитою молоддю. У цьому напрямі необхідно широко 

сприяти участі студентів у науково-дослідній роботі, науково-практичних 
конференціях, семінарах. 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Науково-дослідницька діяльність студентів коледжу є одним із 
основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів медичного і 

фармацевтичного профілю, формування потреби в інтелектуальному та 
професійному розвитку та здатності особистості до самоосвіти, є одним із 

напрямів особистісно орієнтованого навчання. 
1.2. Залучення студентів до науково-дослідницької роботи сприяє 

оволодінню ними методами наукової діяльності та наукового пізнання, учить 
працювати з різними джерелами інформації, розвиває спостережливість, 

аналітичний підхід до проблем та подій, які мають місце у сфері їх майбутньої 
професії. 

1.3. Керівниками студентських науково-дослідних товариств і груп є 
висококваліфіковані викладачі коледжу, діяльність яких повинна бути 

спрямована на встановлення взаємозв'язків між медичною та фармацевтичною 
наукою й певними дисциплінами, обґрунтування критеріїв відбору матеріалу 

для дослідження, його систематизацію та класифікацію. 

 

2. Завдання науково-дослідної роботи студентів 
 

2.1. Формування наукового світогляду, оволодіння методологією і 

методами наукового дослідження. 
2.2. Надання допомоги студентам у прискореному оволодінні 

спеціальністю медичної сестри, фельдшера, фармацевта, досягненні високого 
професіоналізму. 

2.3. Розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів 
у вирішенні практичних завдань. 

2.4. Розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у 
своїй практичній роботі, залучення найздібніших студентів до вирішення 
наукових проблем. 

2.5. Формування у студентів потреби в постійному самостійному 

поповненні й удосконаленні знань. 

2.6. Прищеплення навичок самостійної роботи в здобутті, узагальненні 



знань та вмінь, творчого сприймання й осмислення навчального матеріалу. 

 

3. Організаційна структура студентських  

науково-дослідних товариств і груп 
 

3.1. Загальне керівництво роботою науково-дослідницьких студентських 

товариств і груп здійснюється цикловою комісією на чолі з головою комісії. 

Безпосереднє керівництво здійснюють висококваліфіковані викладачі – 

керівники науково-дослідницьких студентських товариств і груп. Залучення 

студентів до науково-дослідницьких товариств і груп здійснюється через 

академічну групу. 

3.2. Робота науково-дослідницьких студентських товариств і груп 
проводиться згідно з планом, який складається відповідно до тем і 

проблематики дослідницької і наукової діяльності коледжу, наявністю бази 
досліджень, можливістю отримання необхідних результатів спостережень. 

3.3. Обговорення та затвердження планів роботи науково-дослідницьких 
студентських товариств і груп відбувається на засіданні циклової комісії. 

3.4. Циклова комісія, як керівний орган науково-дослідницької роботи 
студентів коледжу: 

 інформує громадськість коледжу про роботу предметних науково- 
дослідницьких студентських товариств і груп; 

 проводить огляд-конкурс науково-дослідницьких робіт студентів; 
 організовує виставки і презентації кращих науково-дослідницьких робіт 

студентів; 
 щорічно організовує і проводить науково-практичні студентські 

конференції; 
 організовує взаємодію науково-дослідних товариств і груп коледжу з 

іншими вищими навчальними закладами. 
 забезпечує участь студентів у регіональних та всеукраїнських конкурсах, 

оглядах, конференціях, олімпіадах; 
 сприяє широкому впровадженню результатів студентських робіт у 

практику, публікації статей, доповідей, тез доповідей у наукових збірниках; 
 спільно з адміністрацією коледжу сприяє моральному та матеріальному 

заохоченню студентів, які ефективно здійснюють дослідницьку діяльність. 

3.5. Науково-дослідницькі роботи студентів, тези доповіді повинні бути 

оформлені згідно з правилами та вимогами. 
 

4. Основні напрямки роботи науково-дослідницьких студентських 

товариств і груп 
 

4.1. Вивчення історії, досягнень сучасної медицини та фармації в 

окремих галузях чи конкретних питаннях. 

4.2. Збір і аналіз статистичних даних про лікувальну і профілактичну 
діяльність медичних закладів. 

4.3. Вивчення залежності рівня захворюваності населення від різних 
факторів: екології, роду занять, спадковості, матеріального й психічного стану, 
кадрового чи матеріального забезпечення лікувальних закладів, дотримання 



лікувального режиму тощо. 
 

4.4. Аналіз рівня обізнаності студентської молоді зі складовими 
здорового способу життя. Пропаганда його в освітніх закладах міста, району. 

4.5. Дослідження ступеня довіри до традиційної і нетрадиційної 
медицини, впливу моральних і психологічних якостей медичного працівника на 

ефективність лікування. 
4.6. Вивчення сучасних методів функціональної діагностики, питань 

інформаційних технологій та процесу комп'ютеризації в медицині та фармації. 
4.7. Аналіз міжособового спілкування, питання встановлення 

терапевтичних контактів у діяльності медперсоналу. 
4.8. Тема науково-дослідницької роботи студентів має добиратися з 

урахуванням таких критеріїв: 
- професійна спрямованість; 

- відповідність інтересам даної групи студентів; 
- наявність елементу новизни, що викликає зацікавленість роботою; 

- відповідність віковим і розумовим особливостям студентів; 
- наявність необхідних умов для її вивчення. 

 

5. Результати роботи студентських науково-дослідницьких  

товариств і груп. 
 

5.1. Результати науково-дослідницької діяльності студентів 

оформляються та узагальнюються в науково-дослідних роботах та рефератах, 
тезах доповідей, статтях, методичних і практичних матеріалах тощо. 

5.2. Після обговорення та схвалення матеріалів науково-дослідницької 
роботи студентів на засіданнях циклової комісії вони виносяться для 

представлення на студентській науково-практичній конференції. 
5.3. Головною метою студентської науково-практичної конференції є 

виявлення й підтримка обдарованих студентів, які навчаються в коледжі. 
Завдання конференції такі: 
 

 активізація пізнавальної діяльності студентів коледжу; 

 підвищення інтелектуального рівня й задоволення професійних інтересів; 

 розвиток творчих здібностей і пізнавальних потреб, розширення 

світогляду студентів у різних напрямках медицини та фармації; 

 практичне засвоєння норм медичної та фармацевтичної деонтології; 

 пропаганда роботи кращих дослідницьких колективів; 

 заохочення до керівництва дослідами науково-педагогічної спільноти; 

 розвиток навичок самостійної роботи, заохочення студентів до вирішення 

 завдань які мають практичне значення для місцевості, у якій проживають; 

 рекомендація кращих робіт для публікації в науково-дослідницьких 

виданнях; 

 виховання критичного ставлення до оцінювання отриманого результату. 

5.4. Для проведення студентської науково-практичної конференції 

створюється журі у складі висококваліфікованих, досвідчених викладачів та 
активних обдарованих студентів коледжу та інших навчальних закладів, 

працівників сфери охорони здоров'я та фармації. 



5.5. До участі в конференції запрошуються представники всіх 

академічних груп коледжу. 
5.6. Оцінка доповідей на конференції здійснюється за визначеними 

критеріями: аргументація (актуальність) вибору теми дослідження; новизна 
ідей; практична цінність; культура мовлення, чіткість, логічність, лаконічність 

викладення матеріалу; уміння відповідати на питання, повнота відповідей; 
активна кваліфікована участь у дискусії. 

5.7. Переможці та призери конференції нагороджуються дипломами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


