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Науково-дослідна робота студентів (НДРС) — 
одна з найважливіших складових навчального 
процесу, яка сприяє опануванню студентами 

фундаментальних знань, умінь і навичок проведення 
досліджень, підвищенню якості підготовки та профе-
сійного становлення фахівців, здатних у практичній ді-
яльності творчо застосовувати сучасні досягнення науки 
і техніки. Організація НДРС здійснюється в межах нав-
чального процесу та в позанавчальний час.

Удосконалення організації студентської наукової ро-
боти є складовою «Програми розвитку» Національно-
го університету «Львівська політехніка» до 2020 року», 
яка передбачає: 

–  створення умов для розкриття наукового потенціа-
лу молоді;

–  збільшення кількості студентів, залучених до вико-
нання науково-дослідних робіт;

–  розробка системи морального та матеріального сти-
мулювання молоді;

–  реалізація системи мотивації і підготовки студен-
тів до участі в олімпіадах, конкурсах, конференціях 
тощо.
Осередком наукових ініціатив студентів Львівської 

політехніки є проблемні групи, наукові гуртки, студент-
ські наукові товариства та клуби, в яких найбільш по-
вно виявляється індивідуальність юнаків та дівчат, 
творчі здібності та здатність до самореалізації, зокрема 
в університеті функціонують:

–  Студентський науковий гурток «Управління митною 
діяльністю»;

–  Студентський філософський гурток;
–  Політологічний студентський гурток «Студентсь-

кий кіноклуб»;
–  Студентський науково-дискусійний гурток «Конс-

ти ту ціаліст»;
–  Студентський гурток «Науковий кластер «IntelliGO»;
–  Студентський науково-дослідний гурток «Ґрунто-

знавство та охорона земель»;
–  Студентський науковий гурток із біомедичної елек-

троніки;
–  Студентське наукове товариство зварювальників 

«Галицькі леви»;
–  Студентське наукове товариство «Соціальна пара-

солька».
У системі організації НДРС Національного універси-

тету «Львівська політехніка» велика увага надається за-
лученню молоді до виконання держбюджетних і госпдо-
говірних науково-дослідних робіт. Ще однією формою 
проведення НДРС у Львівській політехніці у позана-
вчальний час є винахідницька діяльність студентів, по-
дання за їхньою участю заявок на отримання патентів на 
винаходи та одержання охоронних документів. Остан-
німи роками спостерігається позитивна динаміка збіль-
шення кількості наукових публікацій. 

Підвищення рівня знань, удосконалення практич-
них навичок і набуття досвіду роботи в наукових ко-
лективах відбувається під час підготовки студентами 
магістерських кваліфікаційних робіт, участі у пред-
метних олімпіадах, наукових заходах, проходженні на-
уково-навчальних практик (у тому числі за кордоном), 
виконанні робіт за міжнародними грантами. Нині спо-
стерігається тенденція збільшення кількості студентів-
учасників  наукових конференцій, семінарів, конкурсів 
і виставок. 

Для об’єктивного відбору обдарованої молоді, ре-
алізації творчих здібностей та активізації навчально-
пізнавальної діяльності студентів у Національному уні-
верситеті «Львівська політехніка» щороку проводиться 
Студентська науково-технічна конференція. 

Традиційним в університеті стало проведення Між-
народного молодіжного фестивалю науки «Litteris et 
Artibus». Цей масштабний захід об’єднує студентів, 
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 аспірантів та молодих науковців і є мультидисциплінар-
ним: конференції, які відбуваються в межах фестивалю, 
охоплюють тематику наукових досліджень усіх навчаль-
но-наукових інститутів університету. 

З метою популяризації науки серед молоді у Львів-
ській політехніці проводяться наукові заходи, серед 
яких: «Scientific Fun — наукові пікніки в Україні» та 
«Наукові фестини у Львівській політехніці».

Підтвердженням значних успіхів студентів Львівської 
політехніки у навчанні та науковій роботі є здобуття 
ними щороку академічних стипендій Президента Укра-
їни та Кабінету Міністрів України, іменних стипендій 
Верховної Ради України, обласних іменних премій імені 
В’ячеслава Чорновола та обласної іменної премії імені Ге-
роя України Бориса Возницького, обласних премій Львів-
ської облдержадміністрації та Львівської обласної ради, 
стипендій «Завтра.ua»,  стипендій від ПАТ «МТС Укра-
їна», ПАТ «Львівобленерго», ТзОВ «ДТЕК» за Стипен-
діаль ним фондом імені Юрія Бочкарьова та ін.

Високий рівень наукових робіт студентів підтверджу-
ється численними перемогами у всеукраїнських та між-
народних конкурсах, олімпіадах. Щороку студенти уні-
верситету виборюють призові місця у Всеукраїнській 
студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі сту-
дентських наукових робіт з природничих, технічних і гу-
манітарних наук, Всеукраїнському конкурсі «Професі-
онали майбутнього», Загальнонаціональному конкурсі 
стипендіальної програми «Завтра.ua», Всеукраїнському 
відкритому конкурсі проектів, Всеукраїнському дистан-
ційному конкурсі студентських та учнівських наукових 
робіт із соціальної педагогіки, Міжнародному конкур-
сі знавців української мови імені Петра Яцика, Міжна-
родному студентському конкурсі «Проектування муль-
тикомфортного будинку ISOVER» (національний етап), 
Міжнародному огляді-конкурсі дипломних проектів 

 архітектурних ВНЗ, Європейських інженерних змаган-
нях EBEC Lviv (локальний етап), Міжнародному конкур-
сі-змаганнях із робототехніки «Sumo Challenge Łódź».

Інформування студентів університету з питань 
науково-дослідної роботи здійснюється через веб-
сторінку «Студентам» сайту університету, на якій роз-
міщена інформація про актуальні конкурси, наукові за-
ходи, гранти та стипендії. Вихованці вишу також мають 
можливість ознайомитися з роботою наукових гуртків 
і товариств університету, а також дізнатися про наукові 
перемоги студентів.

Значна кількість студентів, отримавши диплом про 
вищу освіту, продовжують навчання в аспірантурі, а 
після успішного захисту дисертації залишаються пра-
цювати на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях 
університету. Такі показники свідчать про системний 
підхід до організації навчального процесу та високу 
якість підготовки фахівців у Національному універси-
теті «Львівська політехніка».

Демонстрування експериментів на «Scientific Fun — наукові 
пікніки в Україні»

•  Змістові модулі з основ наукових досліджень і 
технічної творчості.

•  Лабораторні та практичні заняття, що ґрунтуються 
на принципах поєднання стандартних робіт і робіт 
з елементами досліджень.

•  Семінари, що передбачають виступи і доповіді 
студентів, підготовку рефератів.

•  Робота студентів під керівництвом науковців 
університету в наукових гуртках, проблемних групах, 
науково-дослідних лабораторіях тощо.

•  Участь студентів у наукових заходах (конференціях, 
конкурсах, виставках), зокрема в щорічній 
студентській науково-технічній конференції 
Національного університету «Львівська політехніка».

•  Виконання науково-дослідних робіт, міжнародних 
проектів і винахідницька діяльність.

•  Опублікування результатів наукових досліджень.

НаукОвО-ДОсЛІДНа 
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