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Відомості  про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 

2020 р. 

 

В університеті  працює 16  молодих учених, із них два – доктори  наук, 

сім – кандидати наук. За звітний період вони  опублікували дві монографії,  

п’ять навчально-методичних посібників,  шість  статей у наукометричній  

базі  Scopus, чотири – у Web of Science, взяли  участь  у конкурсі наукових 

досліджень і розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного  

бюджету. 

Наукова робота студентів виконується у контексті планових наукових 

досліджень та конкурсів  регіонального, державного, міжнародного  рівнів. 

Сім студентів у 2020 році  стали переможцями  Всеукраїнського конкурсу  

наукових студентських  робіт, серед  них  два   І  місця, два – ІІ та три – ІІІ; 

двоє студентів  перемогли  у  Міжнародному мовно-літературному  конкурсі  

учнівської та студентської  молоді імені Т. Г. Шевченка та у 

ХХ Міжнародному  конкурсі з української мови  імені Петра Яцика. Також  

студенти  публікують  результати   своїх досліджень  у  фахових  виданнях  

України  та  за  кордоном,  протягом  2020 р.  разом  з  викладачами  

опубліковано  444  статті,  самостійно – 85. 

Протягом  2020 року  п’ять  студентів  одержували  стипендію  

Президента України, двоє – Кабінету  Міністрів  України,  двоє – Верховної  

Ради  України, двоє – стипендію   імені  М. Грушевського.                 
Таблиця 1. 

Роки Кількість студентів, які 
беруть участь у наукових 

дослідженнях 
та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих 
учених, які працюють у 

закладі вищої освіти 
або науковій установі 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються у 
закладі вищої освіти 

або науковій 
установі після 

закінчення 
аспірантури 

2017 1092 (30%) 65 42,3% 
2018 721 (28 %) 41 30 % 
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2019 620 (30%) 30 20% 
2020 529 (32 %) 16 0 

 

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 розмір стипендії. 

Найбільш  активних  студентів  залучено  до  організації  та  проведення  

конференцій  усіх   рівнів, дискусійних  платформ,  круглих  столів, майстер-

класів,  із  2020 року – здебільшого  на  онлайн-платформах. 

Результати  наукової  діяльності  молодих  учених  оцінюються  

відповідно  до  затвердженого  вченою  радою  університету «Положення про 

рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних працівників 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського»  за  

інтегрованою  методикою. Результати  рейтингу  використовуються для 

матеріального та морального заохочення науково-педагогічних працівників 

університету  та  молодих  учених  у  тому  числі. 

 
 

 
 


