НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
Окремі статистичні дані наведено в таблиці:
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У 2015 р. в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили (з 2016 р. –
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили ) продовжував свою роботу
осередок молодих науковців університету. Згідно з Положенням ЧНУ про науководослідну роботу студентів, основними завданнями молодіжного наукового органу є:
1.
Підвищення якості наукових досліджень молодих учених.
Студенти щорічно перемагають у конкурсі на отримання стипендії міського голови та
міської ради.
У 2015 році академічні стипендії Президента України отримували студенти Дзюба
Вікторія Сергіївна та Горбурова Олена Миколаївна (наказ МОН України від 12.10.2015
№ 1067), Алімова Яна Євгеніївна та Ікім Данієла Георгіївна (наказ МОН України від
14.04.2015 № 430), іменні стипендії Верховної Ради України – Лисак Ірина Олександрівна та
Салтан Борис Андрійович (наказ МОН України від 22.10.2015 № 1098).
2.
Сприяння участі учнів, студентів та молодих учених у предметних олімпіадах,
наукових конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт, зокрема Малій академії наук,
інших наукових заходах.
Підсумки участі студентів та молодих учених у олімпіадах, конкурсах наукових робіт
Результати
2013
2014
2015
Взяли участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт із природничих,
24
18
35
технічних і гуманітарних наук
Кількість переможців ІІ туру Всеукраїнського
конкурсу
студентських
наукових
робіт
із
6
5
11
природничих, технічних і гуманітарних наук

Кількість переможців, які одержали нагороди за
результатами ІІ туру Всеукраїнської студентської
олімпіади
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6

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і
гуманітарних наук:
‒ Жерегі О. М. нагороджений дипломом ІІ ступеня з напряму «Інформатика,
обчислювальна техніка та автоматизація»;
‒ Жерегі О. М. отримав диплом ІІ ступеня у галузі «Інформатика, обчислювальна
техніка та автоматизація»;
‒ Соколов А. Ю. отримав диплом ІІ ступеня зі спеціальності «Історичні науки;
‒ Шевцова О. С. отримала диплом ІІ ступеня зі спеціальності «Гроші, фінанси і
кредит»;
‒ Адруг К. В. нагороджена дипломом ІІІ ступеня зі спеціальності «Двигуни та
енергетичні установки»;
‒ Вдовиченко А. В. нагороджений дипломом ІІІ ступеня з напряму «Інформатика,
обчислювальна техніка та автоматизація»;
‒ Висоцька К. О. отримала диплом ІІІ ступеня в галузі «Політичні науки»;
‒ Дроздов О. отримав диплом ІІІ ступеня в галузі «Соціологічні науки»;
‒ Запорожець О. В. нагороджена дипломом ІІІ ступеня з напряму «Інтелектуальна
власність»;
‒ Ковалевський Д. А. нагороджений дипломом ІІІ ступеня з галузі наук «Прикладна
геометрія, інженерна графіка та ергономіка»;
‒ Редковець О. М. нагороджена дипломом ІІІ ступеня з галузі наук «Прикладна
геометрія, інженерна графіка та ергономіка».
Участь в олімпіадах:
– Воронов А. І., Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Історія» –
І місце в інтелектуальній грі «Історична розминка»;
– Горбурова О. М. зайняла ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з
«Економічної теорії»;
– Щебетюк В. О. нагороджений грамотою «Найкращий системний програміст України»
за 1 місце у І турі ІІ етапу ХVІІ Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Системне програмування»;
– команда в складі Щебетюка В. О., Шевчука О. М., Бавикіна С. С. нагороджена
грамотою в командному заліку за ІІІ місце в ІІ етапі ХVІІ Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності «Системне програмування»;
– на Міжнародній студентській олімпіаді з інформаційних технологій «ІТ-Universe» в
сезоні 2014/2015 н. р. до Національного фіналу в Україні була запрошена команда з
18 студентів факультету для участі в шести конкурсах. Команда студентів ІІІ курсу
Салтана Б. та Собко Д. отримала дипломи ІІ ступеня, а команда студентів також ІІІ курсу
Юріна Д. та Поліщука Д. отримала дипломи ІІІ ступеня в конкурсі «Кращий диплом з
інформаційної безпеки». Шестеро студентів були включені в команду України для участі
в Міжнародному фіналі олімпіади «ІТ-Universe» в Азербайджані;
– Ликов Р. С. став Чемпіоном України в цьому сезоні на Конкурсі компанії D-Link
«Протоколи, сервіси та обладнання», отримав сертифікат і диплом за І місце (Україна) за
перемогу в національному фіналі Міжнародної студентської олімпіади у сфері
інформаційних технологій ІТ UNIVERSE – 2014/2015;
– Левенець Т. В. отримав диплом за І місце (Південний регіон) за перемогу в
регіональному етапі Міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій
ІТ UNIVERSE – 2014/2015;
– Алєєв І. А. отримав диплом за ІІІ місце (Південний регіон) за перемогу в
регіональному етапі Міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій
для студентів вищих учбових закладів І–ІV рівнів акредитації ІТ UNIVERSE – 2014/2015;

– команда студентів у складі Ісаєнка О., Подолянського Д. та Алєєва І. увійшла в число
12 найкращих (ІV місце за рейтингом) із 1 516 команд, що брали участь у Міжнародній
олімпіаді професійної майстерності з компетенції «Системне та мережеве адміністрування» в
сезоні 2014–2015 н. р.
Студенти брали участь у різноманітних конкурсах:
‒ у квест-грі «Історичний Миколаїв» команда ЧДУ імені Петра Могили посіла ІІ місце;
‒ команда студентів юридичного факультету здобула ІІ місце на ІІІ Міжнародному
студентському науковому симпозіумі «Співдружність наук: архітектура, економіка, право»;
‒ команда юридичного факультету посіла ІІ місце в змаганнях на ІІІ Міжнародному
студентському науковому симпозіумі «Співдружність наук: архітектура, економіка, право»,
що відбувся 13 листопада 2015 р., м. Івано-Франківськ;
‒ студенти Вандишева Ю. та Коваль Л. посіли ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі
соціальної реклами;
‒ у Відкритому конкурсі наукових робіт під егідою Головного територіального
управління юстиції в Миколаївській області студент 551 групи Гальчинський К. посів
ІІ місце;
‒ Нечай О., Жовтоножко І. та Приходько О. посіли ІІІ командне місце в Міжнародному
правничому конкурсі імені В. М. Корецького;
‒ Гальчинський К. та Дзивицька Ю. посіли ІІ командне місце у відкритому конкурсі із
судових дебатів під егідою Головного територіального управління юстиції в Миколаївській
області;
‒ команда студентів економічного факультету брала участь у міжнародному
студентському конкурсі з інвестиційних досліджень «CFA Institute Research Challenge»;
‒ студенти 347 групи напряму «Філологія (українська)» взяли участь і отримали призові
місця В III обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені
Тараса Шевченка (Татчина А. – I місце, Білуха О. – III місце);
‒ студенти 446 групи напряму «Філологія (українська)» взяли участь у III обласному
етапі XVI Міжнародного конкурсу з української мови. Отримала призове ІІ місце
Гаврилюк В.
‒ студентка Яструб Д. посіла І місце, а Гаврилюк В. – ІІ місце в II етапі Міжнародного
конкурсу з української мови;
‒ студент факультету комп’ютерних наук Крекота Д. за результатами фіналу
Всеукраїнського чемпіонату з веб-розробки UA Web Challenge VII посів ІІ місце як JS Junior
у номінації Front End Developer (травень 2015 р.). Усього в чемпіонаті брали участь
2 280 програмістів у 6 номінаціях;
‒ студент факультету комп’ютерних наук Белібов М. отримав Сертифікат та ІІ місце в
змаганнях тестувальників програмних продуктів Testing Dojo.
5-9 вересня 2015 р. в Миколаєві на базі ЧДУ було проведено об’єднаний мітинг із
ТЕМПУС-проектів GreenCo, SEREIN, CABRIOLET. У межах цього заходу також пройшла
Battle of students IT startups – Битва стартап-проектів студентських команд партнерських
університетів. Серед переможців були визнані також дві команди факультету комп ’ютерних
наук ЧДУ імені Петра Могили.
У 2015 році в обласному конкурсі робіт молодих учених Миколаївської області в
номінації «Природничі науки» переміг аспірант кафедри медичних приладів і систем
Шиян С. І., у номінації «Технічні науки» – аспірант кафедри інформаційних технологій та
програмних систем Крайник Я. М., у номінації «Гуманітарні науки» – студентки юридичного
факультету Запорожець О. В. та Кутюхіна В. І., у номінації «Соціально-політичні науки,
соціальне забезпечення» – ст. викладач кафедри міжнародної інформації Іовчева А. М.
3.
Створення та організація роботи наукових гуртків, товариств, інших об’єднань
молодих учених вищих навчальних закладів, науково-дослідних та академічних установ
відповідно до основних пріоритетів наукової діяльності.
Структури, які здійснюють організацію НДРС у ВНЗ – студентські наукові товариства.

Основними завдання діяльності Товариства є:
– організація та координація роботи студентських наукових гуртків і наукових проектів,
організація всеукраїнських, міжвузівських, університетських студентських науковопрактичних конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів;
– співпраця з кафедрами, структурними підрозділами та керівництвом Університету з
питань організації студентської наукової діяльності й удосконалення навчального процесу;
– підтримання зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями в Україні та
за її межами з метою обміну досвідом, участі в конференціях, форумах, конкурсах, обміну
делегаціями тощо;
– залучення обдарованих студентів до науково-дослідної роботи кафедр, факультетів
Університету шляхом виконання науково-дослідних тем на замовлення підприємств, установ
та організацій, участі в наукових гуртках, проектах, виконання індивідуальних творчих
завдань і досліджень з актуальних науково-практичних і теоретичних проблем;
– популяризація наукової діяльності серед студентів та аспірантів Універси тету;
– сприяння працевлаштуванню випускників.
За ініціативою молодіжного наукового органу ЧДУ імені Петра Могили створено такі
молодіжні науково-навчальні центри:
Центр соціологічних досліджень, керівник – канд. політ. наук, доцент Л. А. Ляпіна.
Центр волонтерської діяльності, керівник – викладач кафедри соціальної роботи,
управління і педагогіки Д. О. Сай.
Центр практичної філософії, керівник – д-р філос. наук, доцент А. О. Осипов.
Центр болгарської мови та культури, керівник – викладач кафедри української філології,
теорії та історії літератури О. Д. Колот.
Назва підрозділу

Форми залучення
(види виконуваних робіт)
Навчально-наукові центри

Кількість залучених Курс навчання
студентів
студентів

Центр соціологічних
досліджень

Проведення опитувань на міському та
обласному рівнях. Обробка отриманих
даних, вивчення та аналіз громадської
думки

80–100

I–V

Центр волонтерської
діяльності

Організація та участь у волонтерських
заходах університету та міста

30–50

I–VI

Центр практичної
філософії

Диспути на тему моралі, пізнання природи
й соціального управління

10–20

IV–V

Студентські наукові гуртки
Історико-правовий
гурток «Скіфія»

Круглі столи, семінари, прес-конференції,
дискусії з історико-правових тематик

15

I

Правовий гурток

Підготовка студентів до міжнародних та
всеукраїнських олімпіад з права

15

III–IV

Гурток з європейського
права

Обговорення правової системи країн
Європейської спільноти та ЄС

10

IV–V

Гурток з трудового
права

Моделювання ситуацій із застосуванням
системи правових норм, що регулюють
трудові відносини працівників і
роботодавців

10

III–IV

Гурток з
конституційного права

Дискусії на тему глобальних викликів
Планеті Земля та людству в цілому

10

III–IV

30–40

I–V

40

I–II

Гурток «Екологічна
безпека»
Історичний гурток
«Кліо»

Круглі столи, дискусії з окремих
історичних тем

Клуби за інтересами
Розвиток творчих та аналітичних
здібностей студентів у сфері фінансів і
менеджменту. Підготовка студентів до
участі в міжнародних конкурсах з фінансів
(SIFE, CFA)

Економічний клуб

Політологічний
дискусійний клуб
Юридична клініка
«Veritas»
Економічна школа
молодого вченого
Школа математичного
моделювання
Математична школа

Політологічний центр
«За і проти»

Обговорення актуальних проблем
міжнародних відносин та зовнішньої
політики
Клініки
Надання безкоштовної правової допомоги
громадянам міста
Школи
Навчання студентів проводити науководослідну роботу (підготовка наукових
статей та доповідей)
Підготовка студентів до Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з
математики
Допомога в розв’язанні задач студентських
математичних олімпіад
Студентські аналітичні центри
Обговорення поточних проблем
внутрішньої та зовнішньої політики
України

10

IV–V

20

I

9

V

30

I–III

10

II

15

I–II

20

II-V

– під керівництвом доцента Добровольського В. В. багато років функціонує
студентський науковий гурток «Екологічної безпеки». У 2015 р. його учасники подовжили
пошукові дослідження аналітичного та експериментального спрямування за загальною
темою «Сталий розвиток міста Миколаєва: концепція та її реалізація». Конкретно студенти
321 групи проводили моніторинг транспорного руху на основних магістралях міста, а
студенти 421 групи – аналіз аномалій кліматичних умов у Миколаєві. Матеріали досліджень
були оприлюднені у вигляді доповідей на традиційній студентській науково-практичній
конференції «Місто на шляху до сталого розвитку»;
– студентський науковий гурток «Агроекологічні проблеми України та шляхи їх
розв’язання» регулярно бере участь у конкурсах робіт молодих учених Миколаївщини ;
– продовжує роботу студентський науковий гурток «Евристичні математичні задачі»,
керівник Воробйова А. І., та створено проблемно-пошукову групу з питань симетрії ДРЧП
керівник Курікша О. В.;
– на факультеті політичних наук діяв «Науково-політологічний дискусійний клуб»
(неформальна назва «Пиріжок»). Варто відмітити, що викладачі кафедри не відіграють у
ньому якоїсь організаторської чи управлінської ролі. Цей клуб було створено виключно за
ініціативи студентської молоді, викладачі кафедри беруть участь у його роботі ли ше як
наукові консультанти, тим самим стимулюючи розвиток у студентів-політологів
самоорганізаційних здібностей. Наразі відбувається процес реорганізації клубу.
4.
Залучення студентів до виконання вітчизняних та міжнародних проектів (грантів),
що виконуються у ВНЗ:
Кількість
вітчизняних
проектів

5

Кількість студентів,
залучених до виконання
вітчизняних тем
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Категорія залучених
студентів (курс
навчання)

III–VI

Форма залучення (види
виконуваних робіт)
–
збір та обробка даних;
–
лабораторні
дослідження;
–
соціологічні опитування;
–
участь у семінарах,
конференціях, круглих столах

‒ проведення досліджень магістрантами кафедри екології та природокористування ЧДУ
ім.. Петра Могили Ю. Ульвіс та І. Сопільняк у відділі «EnerTec» факультету мехатроніки
Університету Саарланду та у Відділі річкового моніторингу Інституту неорганічної та
аналітичної хімії (21.11.2015–18.12.2015);
‒ участь студентів комп’ютерного факультету Попеля М., Таранова М., Чорновола І. та
аспіранта Герасіна О. у виконанні проекту з розробки мобільного робота між ЧДУ імені
Петра Могили та Університетом Саарланда (Німеччина);
‒ участь студентів Хлистова А., Стрюк К., Соловйова Н., Сиротенко К. у волонтерській
роботі в Міжнародному центрі зустрічей молоді у ролі перекладачів та асистентів
організаторів міжнародних зустрічей (Польща, м. Кшижова) за програмою Еразмус+.
5.
Сприяння міжнародному обміну студентів, науково-педагогічних та наукових
співробітників з метою проведення спільних наукових досліджень, участі в наукових
форумах, конференціях та інших заходах, стажування, обміну досвідом.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Перелік програм академічних обмінів, у яких взяли участь студенти ЧДУ імені
Петра Могили протягом 2015 року
Кількість
Програма
учасників
Міжнародний літній проект в Ошському державному університеті
(Республіка Кргизстан) «Zukunftsdialog Bürgerenergie – Konfliktprävention
3
durch Partizipation» im Rahmen des DAAD Programmes «Konfliktprävention in
der Region Südkaukasus/Zentralasien und Moldau»
Навчальний проект «Ecology and Civil Society», Німецька служба
34
академічних обмінів (DAAD)
Erasmus Plus Programme of the European Commission, Універсітет Кадісу
(Іспанія)
– програма бакалаврату;
1
– програма магістеріуму;
1
– аспірантура
2
Осіння академія «Europa und seine Grenzen», Університет Саарланду
3
(Німеччина) за підтримки DAAD
Літні школи польської мови в польських університетах за підтримки
2
Посольства Республіки Польща
Study Tours to Poland
5
Програми стажування та навчання в Німеччині (DAAD)
8
Мовні літні курси у Віденському університеті (Австрія)
1
Стажування для студентів-журналістів у Німеччині за підтримки DAAD
13
Програма навчання на рівні бакалаврату в університетах Норвегії (Quota)
2
La escuela Colegio Delibesun: curso Intensivo de Lengua Espanõla
1
Стажування в Університеті Саарланду (Німеччина) за підтримки DAAD
3
Contemperory European and German Memory Polities (історичний проект),
4
Фонд Роберта Боша, Німеччина
Програма «Word. Culture. Me»
1
Schiller Internation University, Heildelberg, Germany (стажування)
5
Erasmus Plus Programme of the European Commission, міжнародний обмін в
1
Італії «VEHP»
Стажування в Поморській Академії, м. Слупськ, Польща
46
Молодіжний обмін «Youth Can Do It» у рамках програми Європейського
3
Союзу «Erasmus Plus»

6.
Надання інформаційної підтримки особам, які готують до захисту дисертації на
здобуття наукових ступенів, а також пакети документів для отримання вчених звань.
Аспірантами, докторантами та здобувачами університету у 2014 р. захищено чотири
докторські та десять кандидатських дисертацій.
Осередок молодих науковці ЧДУ імені Петра Могили створив та підтримує роботу
власного сайту в мережі Інтернет з висвітленням результатів своєї діяльності.
У 2015 р. продовжила роботу Рада молодих науковців Миколаївської області. У Раді
активно працювали представники від ЧДУ імені Петра Могили. Член Ради висувається від
організації на 2–3 роки з подальшим переобранням або ротацією його на іншого
представника.

Результати навчання в аспірантурі ЧДУ імені Петра Могили
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Перелік наукових конференцій, що проводились у ЧДУ імені Петра Могили у 2015 році
за активної участі молодих учених та аспірантів
 Круглий стіл «ЄС, НАТО… Що посилить безпеку України?», 11 лютого 2015 р.;
 VIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених
«Південна Україна у міжнародних відносинах: історія та сучасність», 14 лютого 2015 р.;
 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів
«Інтелектуальні інформаційні системи», 15–17 лютого 2015 р.;

 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку та
функціонування слов’янських і германських мов», 26–27 березня 2015 р.;
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Студентські могилянські юридичні
читання», 7 квітня 2015 р.;
 Всеукраїнська наукова конференція «Онтологія літератури
в сучасному
комунікативному просторі», 10 квітня 2015 р.;
 Регіональна студентська конференція «Особливості емоційної сфери особистості», 23
квітня 2015 р.;
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові читання пам’яті Сергія
Таращука до 60-річчя з дня народження», 23–24 квітня 2015 р.;
 Всеукраїнська конференція молодих учених, студентів, аспірантів «Якість та безпека
життя і діяльності людини: стандарти, орієнтири та перспективи», 23–24 травня 2015 р.;
 І Міжнародна конференція «Слов’янські читання», 18 травня 2015 р.;
 Науково-практичний круглий стіл «Проблеми функціонування і вивчення української
мови та мов національних меншин у вищих навчальних закладах півдня України», 20 травня
2015 р.;
 Всеукраїнська студентська наукова конференція «Молодіжний Ольвійський форум –
2015: Світова криза: прояви, наслідки, шляхи подолання», 29–31 травня 2015 р.;
 Міжнародна
науково-практична
конференція
«Соціальна
відповідальність
інтелектуалів та їх роль у розвитку сучасного суспільства», 2–4 червня 2015 р.;
 Міжнародний науковий симпозіум «Роль особистості в історії (до 100-річчя з дня
народження академіка П. Т. Тронька)», 3–6 червня 2015 р.;
 Круглий стіл «Інтеграція екологічної складової в програми сталого розвитку
Миколаївської області», 4 червня 2015 р.;
 ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2015:
Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі», 5–7 червня 2015 р.;
 ХІ Міжнародна науково-методична конференція «Радіаційна і техногенно-екологічна
безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення», 9–11 червня 2015 р.;
 VI конгрес іспаністів України, 24–25 вересня 2015 р.;
 Всеукраїнська щорічна науково-методична конференція «Могилянські читання –
2015: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та
регіональний аспекти», 12–20 листопада 2015 р.;
 Науково-практична конференція «Історико-культурна спадщина у контексті
відродження самобутності регіонів України», 17 листопада 2015 р.
 Науковий семінар до всесвітнього дня студентів «Сучасна соціологія: виклики та
тренди», 17 листопада 2015 р.
 Всеукраїнська конференція до всесвітнього дня студентів «Університетська молодь
для сталого майбуття України», 17–21 листопада 2015 р.;
Науково-дослідну роботу студентів репрезентовано в студентському науковому журналі
ЧДУ імені Петра Могили «Студентські наукові студії». Динаміка розвитку означеного
наукового журналу надається.
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