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Значення наукового товариства у системі вищої освіти 

Нині соціально-економічні процеси, які відбуваються у сучасному 

суспільстві та регулюються правовими реформами, зміщують акценти і 

напрямки вищої освіти щодо підготовки студентів. Незаперечною є важливість 

участі студентства у науковій роботі, активізація їх участі у становленні та 

розвитку наукових шкіл. Максимально ефективно налагодити цей вид 

діяльності допомагають студентські громадські структури відповідних вищих 

навчальних закладів, такі як наукове товариство, яке є добровільним 

самоврядним неприбутковим формуванням студентів, які мають хист до 

науково-дослідної роботи та активно нею займаються. 

Так, у статті 41 Закону України «Про вищу освіту» чітко виписано умови 

діяльності цієї частини системи громадського самоврядування вищих 

навчальних закладів, відповідно до яких наукове товариство студентів 

забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у 

вищому навчальному закладі, зокрема, щодо питань наукової діяльності, 

підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. У своїй діяльності 

наукові товариства студентів керуються законодавством, статутом вищого 

навчального закладу та положенням про наукове товариство студентів. 

Основні принципи на яких має бути заснована діяльність цих структур - 

це свобода наукової творчості, добровільність, колегіальність, відкритість, 

рівність прав осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових товариств 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. Основні завдання наукових 

товариств також визначені законодавством [2, ст. 41]. 

Таким чином, аналізуючи положення закону щодо наукових товариств 

студентів можна констатувати - їх права до певної міри розширюються, що 

дозволяє молодим науковцям приймати активну участь у процесах 

демократизації керівництва ВНЗ, впливати на врядування вищою освітою та 

підвищувати громадянську активність студентів [1, с.151]. 

Розглянемо на конкретному прикладі діяльність Наукового товариства. На 

юридично-психологічному факультеті Національної академії внутрішніх справ 

уже більше чотирьох років працює Наукове товариство студентів (далі НТС), 

метою якого є створення умов для виявлення і розвитку молодими 

правознавцями/правоохоронцями та психологами своїх науково-дослідних 

здібностей та інтересів, підтримка в їх реалізації, а також участі у виконанні 

науково-дослідних робіт, програм, що виконуються в інституті та академії й 

інших спільних інтересів. Основними завданнями, які визначають напрями 

діяльності НТС, є активізація науково-дослідної діяльності студентів, залучення 

студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності, 
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заохочення студентів за успішність, організація та проведення наукових 

конференцій, симпозіумів, семінарів, конкурсів наукових робіт. Основними 

напрямками роботи є психологічний, правовий, зовнішній та внутрішній, а 

секторами роботи - інформаційний, виконавчий та координаційний. 

Аналізуючи діяльність НТС, як самоврядної структури, можна 

відзначити, що тільки за минулий рік студенти активно брали участь у 

внутрішніх конференціях, наукових гуртках, кафедральних читаннях, а також у 

таких постійних зовнішніх заходах, як: Міжнародна грантова програма «Study 

tours to Poland», Всеукраїнський проект «Вища політична школа», який 

організовується ГО «Центр політичних студій», Стипендіальна програма 

«Завтра.иА» Фонда Віктора Пінчука, Національна освітня програма 

«Всеукраїнська школа з прав людини для молоді», Конкурс «Кращий студент- 

науковець міста Києва», Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра 

Яцика серед студентів ВНЗ нефілологічного спрямування, Конкурс на здобуття 

премії видатних вчених Національної академії наук України, Інститутський 

конкурс «Кращий студент-науковець», Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з юридичних дисциплін, який організовується Міністерством 

освіти і науки України, Програма стажування молоді у Верховній Раді України. 

Одним напрямом діяльності НТС є розширення кола партнерських 

зв’язків з організаціями та із представниками студентської науки з інших ВНЗ. 

Товариство продовжує співпрацю з такими організаціями як Rotaract Club Kiev 

Multinational, Київська ініціативна група Альпбаха, Ліга інтернів, 

Студреспубліка та починає співпрацю з Міжнародною асоціацією студентів 

політичної науки в Україні та Лігою студентів асоціації правників України. 

Ще один із видів діяльності НТС - це виявлення здібних до наукової 

роботи молодих людей. Так, для налагодження кращої співпраці з студентами, 

голова і члени НТС, щоразу на початку навчального року проводять збори по 

ознайомленню першокурсників з діяльністю та з основними напрямами роботи 

НТС. Членом наукового товариства може бути кожен курсант, слухач, студент 

або ліцеїст академії, який успішно виконує навчальний план та бере активну 

участь у науковій роботі. Прийом у НТС здійснюється на підставі письмової 

заяви, поданої до робочої групи товариства або до Ради наукового товариства. 
Таким чином, аналізуючи діяльність наукового товариства студентів, як 

частину системи громадської структури вищого навчального закладу, можна 

стверджувати, що роль товариства у системі вищої освіти й у науковій 

підготовці студентів є досить вагомою. 
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