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ПОЛОЖЕНШпронауково-досгііднуроботустудентівХустськогобазовогомедичного  фахового котіеджу.

І. Загатіьні положення

1.1.По]іоженнярег]іаментуєнауково-досліднуроботудтіяздобуттяступеня
«фаховогомотюдшогобака]іавра»(датіі-НдРС)Хустськогобазовогомедичного
фаховогокотіеджу9да]іі-котіедж).

1.2.НдРСєневід'ємноюсктіадовоюдія]іьностізакjіадуосвіти,щозабезпечує

n   Під час  організаціЇ та проведенш НдРС ко]іедж керується Чинним
інтеграцію освіти і науки.

1.4.Науково-досліднароботаздобувачів«фаховогомотіодшогобакалавра»
законодавством.

є  невід'ємною  скjіадовою  науковоЇ  дія]іьності  коIіеджу,  першим  етапом  у
підготовцінауковихкадрів,атакожєоднимізважIіивихзасобівпідвищенн
якості   підготовки   внутрішніх   стейкхо]ідерів,   розширенш   зага1іьного   та

1.5.МетаНдРС-сприятигjіибокомувивченнюпрограмногоматеріатіу,
професійного світогляду.

розвиткунауковогомис]іеннятанауково.і.ерудиціЇмайбутньогофахівцядо
вирішенн    теоретичних    і    практичних    завдань,    а    також    створення
індивідуа]іьного  тезауруса  як  з  дисциптііни,  яку  вивчає,  так  і  з  напрямку

1.6.ОрганізаціяНдРСмаєпоєднуватипровідщро]іьнауковопедагогічних
підготовкипротягомнавчання.

ПРаЦівНИК1вКоJІедкууПJІануванн1таКуратору-тьЮторувкер1внИЦтв1НдРС1з
максимальною  самостійністю  тих,  хто  навчається,  під  час  безпосереднього
проведеннянауковихдос]ііджень,підготовцімасовихзаходівусферіНдРС
(день   науки,   конференці.і.,   конкурси,   о]іімпіади   тощо)   й   інформаційно-
просвітницькійроботі.

1.7.Основнимизавданняминауково-дослідно.і.роботистудентівє:
-    поглиблення,  розширення,  систематизація  теоретичних  і  практични

знань,оволодінняметодикоюнауковихдостііджень;
-    розвиток  навичок     самостійноЇ  пошуковоЇ  діяльності,  накопиченш

-    виховання творчого ставленш до наукового пошуку; підвищен" вгіасноЇ
досвідудостіідницькоЇроботи;

науковоЇ активності;
-    інтелектуфьний і духовний розвиток особистості.



ІІ.ОрганізаціятакерівництвоНдРС
F]ямтапоглиб]іеннямосвітньогопроцесу.Керівництво

1.  НдРС Є ПРОдОВЖеННЯМ Та 1іuіjігіv.Lvі+ ..,... _  _
3]ійснюютьнауково-педагогічніпрацівники.
`тТ^umГг2япvчаютьсястудентизпершогокурсуіпротягомусьоготерміНу_ __  ^`„тп[тґ:rті` та здібнО(

доНдРС залучаються студенти з іі®гщuLv +`,[__,       ,
навчання,яківиконуютьнавчальнийпланівиявляютьсхильністьтаздібностідо__ __ _.-.  _^4=^гт`тл

11-.-,
ГО Наt5L1аПпл, +іL`L ~..___ _  ,

---, тт`ттатттта ттяvки. а такоЖ ТВОРЧО.1. РОбОТИ.
Екріг.тіиб]іеного вивчення науки, а .іакuд ++,vг ._. г _

23.Цимовакомісіяобговорює,затверджуєпланитазвітироботи----- ` .^ттп`,д rтvпентські наукові п]
Еа}ковигуртків,пробтіемнихкруп,рекомендуєстудентськінауковіпраціна

2.3. Циклова комісія оuіuвuгNч -~-~-L-, `   ,

конкурси,науковіконференці.і..
2.4.ЗагатіьнекерівництвоНдРСздійснюєтьсякерівникомзак]іадуосвітита

йогозаступникомізнавчально.і.роботи.
2.5.Керівникаминауковихробітпризначаютьсядосвідченівикладачіізнауковими

ступенямитавикладачі-методисти.
2.6.РезультатиНдРСподаютьсяущорічномузвітіко]іеджу(розділ

«Науково-досліднароботастудентів»).

ІП.Напрямитаформинауково-дослідно.і.роботистудентів---^  ^^ттлі2:  ятfя пемічно.і. доброчесності та За
3.1.СистемаНдРС

напрямами:  НдРС  у

мотюдших  спеціалістів  та  здобувачів  першого  (Бакалаврського)  рівня  вищоі
позанавчальний  період,  щU  Б  I`uLVL] ...,.., +`,.  __

ОСВ1ТИ.

3.2.Науково-досліднароботастудентів.
3.2.1.Науково-досIііднароботастудентівєобов'язковою,визначаєтьсянавчальними

-виробитивстудентівнавичкинауково.і.роботи,необхіднідляпоступовогопереходу
планамитамаєнаметі:

відопануванняелементаминауково-дослідно.і.роботидопроведеннявласнихнаукових

-сприятиглибшомузасвоєннютеоретичнихзнань,отриманихстудентамипідчас
дослідженьтаекспериментів;

вивченнянавчальнихдисциптіін;
-розвинутивисокувимогливістьдосебе,акуратність,точністьуроботі.
3.2.2.   Науково-достіідна   робота   здобувачів   «фахового   молодшого   бакалавра»

-підготовкурефератівіповідомлень,доповідейізнавчальнихдисцип]іін,уякихнаявні
передбачає:

-залученняеTіементівнауковихдослідженьулабораторніроботитапрактикущ
е]іементи наукового пошуку ;

-виконаншіндивідуальнихзавдань(дшсамостійногоопрацювання)зе]іементами

-виконанняпоіпуковихзавданьпідчасвиробничоЇ,навчаjіьно.і.,педагогічно.і.практики;
наукових досліджень;

здійснюється на основі академічноі доuрuт,vі.,.vv L ..,, _
освітньому   процесі   та  НдРС,   іцо   здійснюється   у
що в комп1іексі забезпечують підготовку та розвитокZ~      _____^тт,^т`п\   пітШЯ   ВИЩОЇ



Онаннянауковихдослідженьуспецкурсахізфахово.і.підготовки.
. Введення науково-дослідно.і. роботи студентів до навчального плану__  __._.`~-7      т`тґттТ/`.1.      /`ГТ21Ч`ТТJ\ ,-,- г---_-___  J

ся  на  основі  рішення  педагогічно.і.  ради  закладу  вищо.і.  освіти.
еш навчальних форм НдРС забезпечується викладачами.

Викладач,  який  керує  науковими  дослідженшми,  зобов'язаний
L  J.1t~J+  Lt^.,L --------   т  _ J._

методичні  рекомендаці.і. до  визначених тем  наукових досліджень,___ _|_.,      _ --іг-т\JILJг1     LY1\,L`,ґ++---_-     Jг  _ _

ти  здобувачам  рівня  «фахового  молодшого  бакалавра»  вищо.і.  освіти_    ____ ,,., `.`,`    ґ`тт.тттаттттаJь

і.і. щодо  проблемно.і. теми,  оцінювати наукове  значення

вбши

овіші  консультаціі
-ШЕнmЇроботи.

3.2.5.  Результати  науково-достіідно.і. роботи  оформлрються  студент?ми як наукові___   __.--^тт`7  ^^Т)1ГЇ`ТJJ | -.--   _  __J _

звітнтазахищаютьсяпередкомісією,призначеноюдирекцієюзакладуосвіти.
3.2.6.  Науково-дослідна робота повинна бути завершена за два тижні до початку

черюво.1.екзаменаційно.1.сеСі.1..Результати,отриманістудентамипідчаснауКово-дослідно.1.
роботи,можутьбутивикористанінимивподальшихнауковихдослідженнях.

3.3. НдРС у позанавчальний період.
3.3.1.НдРСупозанавчальнийперіодпередбачаєроботу:

-  наукових гуртків та проблемних наукових груп;
-  наукових товариств;
-студентських наукових лабораторій;
-  участь студентів у виконанні держбюджетно.і. тематики;
-  участь  в  олімпіадах,  виставках,  підготовці  збірників  наукових  праць

студентів.
3.3.2.ПочаТковоюформоюнауково.і.роботиупозан:вчальнийперіоддлястудентів,

яківиявляютьінтересдонауковихдосліджень,єпредметнітанауково-досліднігуртки,що
передбачаютьвивченняпринципів,методів,прийомівздійсненняНдРС,необхіднихд"
подальшо.і. самостійно.і. роботи.

3.3.3.  Студенти  старших  курсів  працюють  у  проблемних  групах,  де  протягом
тривалого часу під керівництвом  провідного викладача досліджують певну проблему,
виконують наукові розвідки.

3.3.4.  Робота  гуртків  і  проблемних  груп  здійснюється  за  планом,  затвердженим
відповідною цикловою комісією.

3.3.5.Керівникигуртків,проблемнихірупнадаютьстудентамконсультаці.і.,оцінюють
наукове   значення   студентських   наукових   праць,   дають   характеристику   науковим
здібностям  кожного  члена  проблемно.і.  групи,  пропонують  кращі  роботи  до  участі  у
студентськихнауковихконференціяхіконкурсах.

3.3.6.   НдРС   завершується   обов'язковим   поданням   звіту   в   письмовій   формі,
повідомленням  на  засіданні  науково-дослідного  гуртка,  проблемно.і.  крупи,  а  також
науковій конференці.і..



3.3.7.Кращістудентськіроботипісля.і.хньогообговоренняназасіданняхгуртка,
проблемно.і.    студентсько.і.    крупи    за   рекомендацією    наукового    керівника
пропонуютьсяназвітнустудентськунауковуконференціючиконкурс.

ІV. Організаційно-масові заходи
41 до організаційно-масових заходів, що забезпечують НдРС, належать:

предметні   оIіімпіади,   наукові   конкурси,   турніри   з   різних   галузей   знань,
студентські   конференці.і.,   виставки-конкурси   науково-технічно.і.   творчості   й
резу]іьтатіввиробничихпрактик.

4.2.Проведеншстудентськихолімпіад,турнірівізрізнихгалузейзнаньє
ефективним    засобом    об'єктивного    виявлення    та    відб?ру    обдаровано.і.
студентсько.і.  мо]юді,  реа]іізаці.і.  творчих  здібностей  студентів,  стимулювання
потребиутворчомуоволодіннізнаннями,активізаці.і.навчально-пізнава]іьно.і.
діяльності      та      зацікавленості     у       .і.хніх напрацюваннях   зовнішніми

4.3.Уроботіконференці.і.,конкурсу,олімпіадиберутьучаст.ьстудентизак]іаду
стейкхотідерами.

вищо.і.освіти,атакожстудентизіншихвищихнавчальнихзакладів.
4.4.Підведення     підсумків   конкурсів,  конференцій,       олімпіад     та

нагородженшпереможціввідбуваєтьсянапідсумковійконференці.і..

V.Заохоченнястудентівінауковихкерівників
Підвищенню  рівш  науково-дослідно.і.  роботи  студентів,  активізаці.і.

студентсько.і.науково.і.творчостісприяютьорганізаційнізаходи,формита
методиморальногойматеріаIіьногозаохочення.

5.1.   Організаційними   заходами   стимулювання   науково-дослідно.і.   роботи

-  введення до  навчатіьних п]іанів  спеціального  дня  для  науково.і. роботи за
студентів є:

-наданнявідрядженьдлякористуваннябібліотекамиіншимістізакладів
індивідуальним п]іаном;

ВИЩО.1. ОСВ1ТИ.

5.2. ФОРМИ МОРаЛЬНОГО ЗаujьuіuпLuі н ..,. _ _, , `
-доповідь,виступстудентанаконференці.і.;
-   пубтіікація  науково.і.  стапі,  повідомлення  за  резу]іьтатами  дос]іідженш  у

збірникустудентськихнауковихпраць;
-рекомендаціящодовпровадженшрезу]іьтатівдостіідження;
-участьуМіжнародних,Всеукра.і.нськихконкурсах,конференціях;
-крамоти та дипломи ласника конференці.і., переможця конкурсу та.олімпіади.

дщстудентів-призерівМіжнародних,Всеукра.і.нськихолімпіадіконкурсів:

заохочення дjія студентів :



-  звільнення  від  складання  іспитів  із  відповідних  навчальних  предметів  з
отриманням вищого балу;

-  надання можливості навчання за індивідуальним планом; - рекомендація до
вступу в магістратуру.
5.3.Формиматеріальногозаохоченнядлястудентів:

-підвищена стипендія;
-  іменна стипендія; - цінний подарунок;
-  грошова винагорода.


