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Відомості  про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 

2019 р. 

 
В  університеті  працює  30  молодих учених, із них чотири  – доктори  

наук, 18 – кандидати наук.  За звітний період вони  опублікували  одну 

монографію, два навчально-методичні посібники, 7 статей у наукометричній 

базі  Scopus, 2 – у Web  of  Science.  Молоді  учені  університету  беруть  

участь   у  конкурсах  наукових  робіт  і  проєктів  обласного, регіонального  

та  державного  рівнів,  у  2019 р. один  із  них  став  переможцем   обласного  

конкурсу  робіт  молодих  учених  у  номінації «Соціально-політичні науки, 

соціальне забезпечення». 

У  звітному році студенти взяли участь у Всеукраїнському  конкурсі  

студентських наукових  робіт,  11   із  них  здобули  призові  місця  з 10 

спеціальностей  та  галузей знань, зокрема  І  місце – 3, ІІ  місце – 2, ІІІ  місце 

–  6 осіб.  Один студент  посів  ІІІ  місце у Всеукраїнській  студентській  

олімпіаді з  дисципліни «Економіка  підприємств». Двоє студентів 

спеціальності «Українська мова і література» та «Прикладна лінгвістика» 

перемогли на обласних мовно-літературних конкурсах імені Тараса 

Шевченка  та  імені  Петра  Яцика;  двоє  студентів  спеціальності  

«Комп’ютерні  науки»  стали  переможцями   Міжнародного   конкурсу  із 

комп’ютерної   графіки   та    веб-дизайну  «CreDiCo» – 2019. 

Всього  за  рік  студентами  опубліковано у  фахових виданнях та 

збірниках  матеріалів   конференцій    441   статтю,  із  них  88 – одноосібних.  

Троє  студентів університету одержують стипендію Президента 

України, двоє – Верховної  ради, двоє – Кабінету  Міністрів, двоє – 

стипендію   імені  М. Грушевського.  
Таблиця 1. 

Роки Кількість студентів, які 
беруть участь у наукових 

дослідженнях 
та відсоток від загальної 

Кількість молодих 
учених, які працюють у 

закладі вищої освіти 
або науковій установі 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються у 
закладі вищої освіти 
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кількості студентів або науковій 
установі після 

закінчення 
аспірантури 

2015 1168 (27,5%) 107 42 % 
2016 1172 (30%) 63 42, 3% 
2017 1092 (30%) 65 42,3% 
2018 721 (28 %) 41 30 % 
2019 620 (30%) 30 20% 

 
Внутрішні  стимулюючі заходи та відзнаки 

Наукові публікації студентів, участь у наукових конференціях, 

конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів ураховуються в 

студентському рейтингу, що безпосередньо впливає на обсяг стипендії; 

студенти, які  беруть участь у конкурсах та олімпіадах, що проводяться   на 

базі ЗВО інших міст України, відбувають у відрядження за  рахунок  

спецфонду студентської  ради.  Найбільш  активних  студентів  залучено  до  

організації  та  проведення  конференцій  усіх   рівнів, дискусійних  

платформ,  круглих  столів, майстер-класів. 
 


