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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Вступ. Світовий досвід свідчить про високу
ефективність забезпечення інноваційного способу
розвитку, що базується на всебічному розкритті можливостей людського потенціалу. За таких умов зростає
необхідність підготовки фахівців нового рівня з розвинутими професійними, аналітичними та новаторськими здібностями.
Соціально-економічні перетворення неоднозначно вплинули на становлення та розвиток системи закладів вищої освіти в Україні. Позитивними є тенденції щодо розвитку закладів вищої освіти та розширення їх академічної свободи, реформування державного управління, впровадження нових форм навчання,
модернізації спеціальностей та зростання чисельності
осіб із вищою освітою. Проте невирішеними залишаються низка проблем щодо функціонування вітчизняної вищої освіти як цілісної системи та інноваційного
розвитку системи закладів вищої освіти відповідно до
потреб національної економіки і суспільства. Саме
тому потребують подальшого доопрацювання теоретико-методичні засади організаційно-економічного
регулювання системи закладів вищої освіти й розробка
на їх основі науково-практичних рекомендацій щодо
активізації інноваційного розвитку системи закладів
вищої освіти в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджувана проблема не є новою. Завдання з формування дослідницьких вмінь здобувачів вищої освіти окреслено
в низці законодавчих актів.
Відповідно до Постанови президії Академії наук
України «Про розвиток науки та трансформацію суспільства: концепція для України», провідною метою
наукової, науково-технічної та інноваційної політики
системи освіти є: забезпечення підготовки спеціалістів, наукових та науково-педагогічних кадрів на рівні
світових кваліфікаційних вимог, ефективне використання її освітнього, науково-технічного та інноваційного потенціалу для розвитку економіки та вирішення
соціальних завдань [11].
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Науково-дослідна робота (НДР) здобувачів вищої
освіти представляє собою найбільш ефективний метод
підготовки якісно нових фахівців у вищій школі. Вона
максимально розвиває творче мислення, індивідуальні
здібності, дослідницькі навички здобувачів вищої
освіти, дозволяє здійснювати підготовку ініціативних
фахівців, розвиває наукову інтуїцію, глибину мислення, творчий підхід до сприйняття знань та практичне застосування у вирішенні певних посталих
завдань [13, c. 12-16].
Особливість процесу якісної підготовки здобувачів вищої освіти полягає в його спрямуванні на конкретну професіоналізацію, відповідно науково-дослідна робота виступає одним із основних компонентів професійної характеристики майбутнього фахівця,
розширення можливостей його самореалізації, мобілізації особистісного потенціалу, забезпечення майбутніх кваліфікованих спеціалістів не тільки знаннями, а
й належним місцем в соціально-економічній системі — науці, виробництві, підприємництві та інших
сферах.
Наукову, науково-технічну діяльність закладів
вищої освіти, що підпорядкована Міністерству освіти
і науки України, регламентує «Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих
навчальних закладах III та IV рівнів акредитації» [10],
відповідно до якого основною метою наукової та науково-технічної діяльності закладів вищої освіти є
одержання і використання нових наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей економіки, наукових та науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації; розв’язання
комплексних задач у сфері наукового, технологічного
розвитку; впровадження та використання в Україні
і на світовому ринку наукових і науково-практичних
результатів.
Мета статті — дослідити питання організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти як основного із компонентів професійної характеристики

87

ЛЕЩЕНКО Г. А., БОНДАР Ю. А., КИРСТЯ А. В.
майбутнього фахівця, розкрити його сутність та значення поняття «науково-дослідна робота здобувачів
вищої освіти». Проаналізувати рівень організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти в країні. Обґрунтувати необхідність використання новітніх
методів для організації науково-дослідної діяльності
здобувачів вищої освіти. Запропонувати перспективні
напрямки розвитку науково-дослідної діяльності роботи здобувачів вищої освіти у вітчизняних закладах
вищої освіти на сучасному етапі.
Викладення основного матеріалу дослідження. Глибинна особливість сучасної освітньої політики України полягає в тому, що вона органічно поєднує в собі
політичні, соціально-економічні і власне освітні аспекти. За такого підходу до розв'язання науковоосвітніх проблем виникає можливість подолати відомчо-галузеві бар'єри і повернути освіті її природну
сутність як сфери інтеграції і реалізації загальноосвітніх інтересів та пріоритетів нашої держави.
Сучасний етап трансформації системи вищої
освіти відзначається глибокою проникністю в соціальну сферу та економічну діяльність, виходом на глобальні ринки праці, послуг, товарів і капіталу. За таких
умов результативне реформування системи вищої
освіти неможливе за рахунок лише адміністративних
методів самої системи освіти. Необхідні консолідовані
зусилля владних структур усіх рівнів, працедавців, населення з урахуванням стану економіки та суспільних
потреб.
Проблеми розвитку вищої освіти зумовлені не
лише економічною й політичною нестабільністю в
суспільстві, посиленням розриву між конституційними гарантіями здобуття доступної й безкоштовної
освіти та реальним державним її забезпеченням, а й
незавершеністю реформування практично усіх секторів економіки; недостатнім бюджетним фінансуванням та специфікою підготовки кадрів для окремих галузей національної економіки тощо. Тому роль держави у розв’язанні цих проблем є вагомою і потребує
ефективнішого використання існуючого та розробки
новітнього інструментарію державного регулювання
системи підготовки фахівців.
Відповідно до потреб розвитку економіки та суспільства вища освіта, а також науково-дослідницька
діяльність має забезпечити підготовку фахівця для
відповідної сфери національного господарства, здатного до адаптації, креативного та критичного мислення, генерування нових ідей та дій в новій ситуації.
Тобто вищій освіті відводиться роль ключового чинника у створенні передумов забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Для цього сама
вища освіта має стати привабливою та конкурентоспроможною не лише на національному, а й на світовому ринку освітніх послуг.
Поняття «науково-дослідницька діяльність здобувачів вищої освіти» включає в себе два взаємопов’язаних елементи:
— навчання здобувачів вищої освіти елементам
дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості;
— наукові дослідження, що здійснюють здобувачі
вищої освіти під керівництвом викладачів.
Можна стверджувати, що науково-дослідницька
діяльність здобувачів вищої освіти як одна із форм
пізнавально-творчої діяльності, забезпечує формування інтелектуальної активності, яка є складовою
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професійної компетентності майбутнього фахівця. Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти витікає
насамперед із навчальних завдань університету і
сприяє підготовці творчої особистості учителя ХХІ ст.
[7].
Мета організації науково-дослідної діяльності
здобувачів вищої освіти [5]:
— надання максимальної можливості для розвитку особистості і професійних якостей, творчої індивідуальності майбутнього фахівця;
— розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності;
— формування потреби безперервного самостійного поповнення знань;
— здобуття глибокої системи знань як ознаки
міцності.
Завдання можна звести до наступних двох:
— прогнозування або передбачення всього того,
що створює найкращі умови для глибокого та всебічного засвоєння тієї чи іншої системи наукових знань;
— прогнозування наукової діяльності або передбачення поступового переходу здобувачів вищої освіти
від елементарних рівнів і форм пізнання до більш
складних і глобальних.
Метою розвитку науково-дослідної діяльності сучасного університету є: оптимізація нерозривного
зв’язку передових методів навчання та наукових досліджень для забезпечення повноправної участі університету в Болонському процесі; інтеграція університету в систему європейської науки; зміцнення наукового потенціалу університету; залучення до наукових
досліджень талановитої молоді; забезпечення випереджаючого розвитку науки в університеті, що випливає з потреб підготовки фахівців майбутнього; забезпечення виконання теоретичних розробок на світовому рівні та ефективності прикладних досліджень
працівників університету; забезпечення спрямованості
наукової та інноваційної діяльності в університеті на
пріоритетні для держави напрями науки і техніки; забезпечення ефективного використання наукового потенціалу університету для вирішення завдань соціально-економічного розвитку України
Науково-дослідна робота у закладах вищої освіти
(ЗВО), їхній зв’язок із науковими установами є останнім часом однією з найбільших проблем. Незадовільний стан дослідницької роботи позначається на активності здобувачів вищих науково-освітнього та наукового рівня, які мають становити головний кадровий ресурс наукових досліджень.
З 2010 по 2020 р. в Україні зменшилася кількість
ЗВО, які здійснюють підготовку аспірантів — на 9,3%
(226 закладів), але стало більше закладів, які навчають
докторантів, — на 4,7% (168 закладів, максимальна
кількість у 2015 р. складала 177 закладів). Певною мірою нестабільність кількості закладів, що здійснюються підготовку аспірантів та докторантів, а також
мають спеціалізовані ради, пов’язана із запровадженими змінами у порядку присудження наукових ступенів.
Українська молодь не поспішає присвятити себе
науці — з 2010 до 2020 р. кількість аспірантів в Україні
скоротилась на 19,5% (23 тис. осіб), кількість зарахованих у 2020 р. зменшилася порівняно з 2010 р. на
22,8% (6 780 осіб). Загальна кількість докторантів
зменшилася на 24,2% (937 осіб), зарахованих на навчання — на 9,7% (435 осіб) [9].
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Негативна тенденція у підготовці наукових і науково-педагогічних працівників ЗВО посилюється
тим, що відсоток тих, хто закінчує аспірантуру і докторантуру із захистом дисертації, дуже малий — у
2020 р. від становив 26,9 та 30,3%. Кількість захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
філософії (кандидата наук) з 2010 по 2019 р. зменшилася на 30,3%. Водночас з тим кількість захищених дисертацій доктора наук, навпаки, збільшилася на
45,4%, у сукупності із наведеним вище це говорить про
низьку зацікавленість науково-педагогічних працівників саме у навчанні у докторантурі, яке передбачає обмежені можливості до викладання роботи за сумісництвом тощо.
Сектор вищої освіти у цілому слабко бере участь
у здійсненні науково-дослідних робіт. За 2010—
2019 рр. кількість ЗВО, які здійснювали НДР, скоротилася на 17,4% і склала 15,0% від загальної кількості
виконавців і 22,6% від загальної кількості ЗВО.
У 2019 р. загальна сума витрат на НДР, виконаних сектором вищої освіти, склала 1,1 млрд грн, або
6,7% усіх внутрішніх витрат на НДР. При цьому переважна частина коштів (72,5%) надійшла з державного
та місцевих бюджетів, лише 12,9% склали кошти комерційного сектору або приватних некомерційних організацій, а 5% коштів надійшли з іноземних джерел.
Наведені дані свідчать про низьку зацікавленість приватного сектору до співпраці та замовлення наукових,
науково-технічних і конструкторських розробок у
ЗВО. Причиною цього є, з одного боку, недовіра приватного комерційного сектору до спроможності ЗВО
здійснити дослідження та запропонувати якісний інтелектуальний продукт, з іншого — тенденція до запозичення іноземних технологій [9].
У цілому низька результативність науково-дослідної діяльності ЗВО знижує їх рейтинг порівняно з
університетами інших країн. Тому дуже слабкою є

присутність українських університетів у провідних світових університетських рейтингах, як правило, це одні
й ті самі найбільші університети країни, але й вони
посідають невисокі місця, а у таких рейтингах, як
Academic Ranking of World Universities, Global World
Communicator, Center for World University Rankings,
українські університети взагалі відсутні.
Взагалі в Україні продовжується падіння престижності наукової роботи, неухильне зниження частки фінансування науки, зниження заробітної плати
призвело до того, що молодь перестала прагнути вчитися і йти працювати в науку. Низький рівень заробітної плати, відсутність соціальних гарантій та можливостей реалізувати науковцям себе призводять до
відтоку талановитої молоді з вітчизняних закладів вищої освіти і наукових установ.
Визначення стратегічних напрямів у сфері наукової діяльності сучасного університету має відбуватися
відповідно прогнозування змін, які відбуватимуться в
зовнішньому середовищі, що зумовлено принципами
стратегічного менеджменту. На думку С. Натрошвілі,
висока якість стратегічного управління вищим навчальним закладом сприятиме здійсненню правильного
планування стратегічних орієнтирів розвитку закладу,
вмілого проєктування необхідних управлінських рішень та ефективного виконання цих рішень [8, с. 276277].
На основі проведеного аналізу динаміки розвитку
вищої освіти та науково-дослідницької діяльності в
Україні за 2014—2020 рр., з урахуванням думки експертів робочих підгруп по розробці стратегії та зважаючи на глобальні тренди розвитку вищої освіти, визначено такі сильні та слабкі сторони, можливості та
загрози зовнішнього середовища, які можуть вплинути
на подальший розвиток вищої освіти в Україні
(табл. 1).

Таблиця 1
Аналіз розвитку вищої освіти та науково — дослідницької діяльності в Україні
Сильні сторони

Можливості

Розгалужена мережа закладів вищої освіти, орієнтована на надання освітніх послуг у масовому масштабі, диверсифікована освітня пропозиція;
наявність університетів світового класу;
достатня кількість висококваліфікованих науковопедагогічних працівників, здатних забезпечити динамічний інноваційний розвиток системи вищої
освіти;
низка наукових шкіл, що продукують наукові результати світового рівня;
спадкоємність методик викладання та дослідницьких традицій поряд із упровадженням кращого світового досвіду;
прозорі процедури доступу до вищої освіти, що здобули підтримку суспільства;
висока якість підготовки за окремими напрямами,
що підтверджується затребуваністю випускників на
внутрішньому та зовнішньому ринках висококваліфікованих фахівців

Геополітичне розташування України в центрі Європи, що є основою успішної інтернаціоналізації
вищої освіти і науки;
світова тенденція до зростання попиту на здобуття
освіти за кордоном, потужні ринки освітніх послуг
у країнах Азії;
галузева трансформація світової та національної
економіки;
відкритість та доступність сучасного освітнього
контенту;
залучення України до процесів європейської та євроатлантичної інтеграції, Європейського освітнього
простору;
розробка Стратегії розвитку вищої освіти в контексті Стратегії соціально-економічного розвитку
України;
науковий потенціал національних академій наук України, синергія від взаємодії університетської та академічної науки;
потенційний інтерес бізнес-структур і асоціацій до
співпраці з академічними центрами й університетами;
стрімкий розвиток IT-індустрії та цифровізація
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Закінчення табл. 1
Слабкі сторони

Загрози

Недосконала нормативно-правова база функціонування системи вищої освіти;
слабка й асиметрична інтеграція до світового освітньо-наукового простору;
наявність значної кількості неконкуретоспроможних закладів вищої освіти;
низький рівень залученості учасників освітнього
процесу до наукової та інноваційної діяльності;
недосконала система розподілу бюджетних ресурсів
між закладами вищої освіти;
низький рівень готовності інфраструктури закладів
вищої освіти до навчання осіб з особливими освітніми потребами;
слабка практична підготовка фахівців у закладах вищої освіти;
відсутність прогнозування потреб економіки країни
у фахівцях відповідної кваліфікації

Втрата можливості отримувати нові проривні результати науковими школами ЗВО;
привабливість європейської освіти для потенційних
абітурієнтів з огляду на можливість отримання конкурентних на сучасному ринку знань і подальшої
реалізації професійних амбіцій за межами України;
розвиток систем дистанційного навчання закордонних ЗВО, які мають більш високий рейтинг, ніж українські ЗВО;
невідповідність рівня підготовки значної частини
вступників вимогам, необхідним для успішного опанування освітніх програм вищої освіти;
негативний вплив пандемії COVID 19 — можлива
демасифікація, звуження закордонних ринків освітніх послуг

Проведений аналіз проблем і переваг системи вищої освіти та науково- дослідницької діяльності України разом із узагальненням напрямків розвитку вищої
освіти у світі, пріоритетів Європейського простору вищої освіти дозволив сформулювати пріоритетні принципи розвитку вищої освіти в Україні, які визначатимуть концептуальну модель вищої освіти, таким чином: університетська автономія та інституційна спроможність ЗВО; прозорість і відкритість управління;
колегіальність і залученість, розподілена відповідальність; доцільність; партнерство; несприйняття корупції; академічна доброчесність; академічна свобода;
професіоналізм; орієнтація на найвищі наукові досягнення; орієнтація на досягнення найвищої якості
освіти; орієнтація на поточні та перспективні пріоритети суспільства і національної економіки; збереження
надбання; збереження інтелектуального людського потенціалу в регіонах; доступність і рівність, неупередженість; орієнтація на всебічний розвиток особистості; інклюзивність; зовнішня відкритість; адаптивність; різноманітність; самоорганізація; стійкість.
Механізм реалізації стратегії передбачає визначення напрямів використання усіх видів ресурсів (організаційних, фінансових, інформаційних тощо) за
умови максимальної результативності їх використання
для досягнення стратегічного бачення [9].
Організаційне забезпечення складається з:
— плану заходів реалізації Стратегії, що включає
конкретизацію завдань Стратегії до рівня окремих заходів із зазначенням строків їх здійснення, форм звітності, обсягів і джерел фінансування, індикаторів досягнення очікуваного результату. План заходів розробляється на короткострокову перспективу (1—2 роки), після закінчення планового терміну проводиться
оцінювання результатів і складається План заходів
реалізації Стратегії на наступні 1—2 роки. Черговість
реалізації заходів встановлюється у логічній послідовності як за окремими операційними цілями та завданнями, так і з урахуванням інших цілей (завдань), а також досягнутого прогресу за цілями;
— узгодження із Стратегією соціально-економічного розвитку, Стратегією науково-технічного розвитку, пріоритетами наукової та науково-технічної діяльності, коли такі будуть прийняті;
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— коректування (актуалізація) у зв’язку із прийняттям галузевих стратегій розвитку у частині забезпечення підготовки кадрів за певними галузями знань;
— висвітлення процесу реалізації стратегії у засобах масової інформації, у т.ч. цифрових, доступних для
усієї освітньої спільноти та суспільства.
Інституційне забезпечення реалізації Стратегії
передбачає:
— чіткий розподіл повноважень між усіма учасниками відповідно до їх компетенції, унормування їх взаємодії;
— налагодження ефективної співпраці між учасниками реалізації Стратегії через укладання угод,
контрактів, здійснення спільних заходів, проєктів
тощо;
— запобігання (усунення) конфлікту інтересів;
— запобігання корупції.
Інструментальне забезпечення включає:
— диджиталізацію процесів програмування, планування, супроводу, висвітлення і моніторингу реалізації Стратегії;
— публічно-приватне партнерство у частині реалізації окремих освітніх, науково-освітніх проєктів та
стартап-проєктів, зокрема, дуальної освіти;
— двосторонні та багатосторонні угоди щодо надання освітніх послуг, взаємного визнання рівнів
освіти, кваліфікацій тощо.
Фінансове забезпечення реалізації:
Стратегії формується з:
— коштів Державного бюджету України, зокрема,
кошти ЦОВВ (розпорядників коштів), на замовлення
яких здійснюється підготовка фахівців системою вищої освіти України, наукові та науково-технічні розробки;
— коштів місцевих бюджетів;
— коштів міжнародних організацій, грантів, коштів іноземних інвесторів, залучені на умовах співфінансування освітніх, науково-освітньо-виробничих
проєктів;
— коштів суб’єктів господарювання, залучених у
рамках публічно-приватного партнерства;
— коштів фізичних і юридичних (резидентів і нерезидентів) осіб, отриманих як оплата навчання;
— коштів фінансових організацій, залучених на
умовах кредитування, зокрема, пільгового, для оплати
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навчання; коштів, отриманих від реалізації прав інтелектуальної власності;
— коштів, отриманих від здійснення додаткової
господарчої діяльності ЗВО; благодійних внесків;
— коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.
Науково-методичне забезпечення призначене для
обґрунтування планів реалізації Стратегії та розв’язання окремих її завдань.
Наукове супроводження і методичне забезпечення розробки та реалізації Стратегії здійснюють наукові установи МОН і Національних академій наук.
Воно включає:
— наукове обґрунтування, оцінку та прогноз результативності окремих заходів у рамках реалізації
Стратегії;
— розробку методології та прогнозування потреб
ринку праці;
— дослідження, аналіз і моніторинг проблем світової, національної та регіональних систем вищої

освіти, їх взаємодії між собою та з системами середньої і фахової передвищої освіти;
— аналіз поточних результатів реалізації Стратегії;
— постійне супроводження реалізації Стратегії,
розробку пропозицій і рекомендацій щодо актуалізації
цілей і завдань Стратегії.
Для підвищення ефективності управління науково-дослідницькою діяльністю науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти розроблено
модель управління науково-дослідницькою діяльністю
на рівні базового структурного підрозділу вищого навчального закладу тобто структуру, що відображає основні властивості досліджуваного об'єкта, дозволяє
одержати інформацію про нього та оперативно вносити коригування у вирішення виявлених проблем
(табл. 2.). Вона відображає структурні складові процесу управління науково-дослідницькою діяльністю
науково-педагогічних працівників і забезпечує наочність описуваних закономірностей досліджуваного
явища.

Таблиця 2
Механізм управління науково-дослідницькою діяльністю на рівні базового
структурного підрозділу вищого навчального закладу
Мета: оптимізація системи управління науково-дослідницькою діяльністю науково-педагогічних працівників
кафедри і здобувачів вищої освіти
Пошук тематики НР. Розроблення темаДіяльність викладачів в НДР
Організаційна
тики НДР Впровадження НР в освітній
Планування
процес.
Інтеграційна
Схвалення колегами результатів НР.
Комунікаційна
Контроль за термінами виконання
Контролююча
Пошук актуальної тематики.
Виконання НДР здобувачами ви- Організаційна
Підготовка плану НР.
щої освіти
Планування
Контроль термінів виконання НР.
Самоконтроль
Самооцінка досягнутих ре- Презентація НР
зультатів
Таким чином, головне в організації науково-дослідницької роботи — це озброєння здобувачів вищої
освіти методиками наукових досліджень. Найбільш
поширеними методами є теоретичний аналіз методичної та спеціальної літератури, спостереження, експеримент. На основі цього формується вміння працювати з науковою літературою, вміння усвідомлювати
певну проблему. Основними методами отримання
фактичного матеріалу є спостереження, що характеризується перш чітко усвідомленою метою. У даній ситуації дослідник виділяє тільки ті сторони, зв'язки,
відносини, які його цікавлять. Результати спостережень фіксуються у вигляді протоколів, стенограм,
магнітофонних записів і т.д. Наукове спостереження
має завжди аналітичний характер і можливість вивчати
обсяг в його цілісності і розчленованості, в його природному функціонуванні [8].
Висновки. Отже, за результатами проведеного дослідження слід підсумувати, що у закладах вищої
освіти науково-дослідна робота серед здобувачів вищої
освіти дійсно знаходиться на високому професійному
рівні, про що свідчать наведені показники наукової діяльності здобувачів вищої освіти. Чітка організація науково-дослідної роботи у закладах вищої освіти сприяє
поглибленню засвоєння здобувачами вищої освіти фахових навчальних дисциплін, дозволяє в повній мірі
проявити свою індивідуальність, сформувати власну
думку щодо проблем сучасності.
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Наукові дослідження мають виняткове значення
для розвитку усіх стратегічних напрямів закладів вищої освіти: забезпечення якісної підготовки фахівців,
поглиблення міжнародної освітньої та наукової діяльності, удосконалення системи підготовки та атестації
наукових та науково-педагогічних кадрів, розвитку
інноваційної діяльності. Наукові дослідження у поєднанні з освітою та виробництвом сприяють формуванню економіки, заснованої на знаннях, та є основою забезпечення суспільного розвитку. Розвиток та
ефективна реалізація наукових досліджень у закладах
вищої освіти є необхідною умовою підвищення його
конкурентоздатності у міжнародному науково-освітньому просторі.
У процесі роботи над проєктами здобувачі вищої
освіти навчаються самостійно мислити, розробляти
напрями вирішення проблеми, застосовувати знання з
різних фахових навчальних дисциплін, встановлювати
причинно-наслідкові зв'язки, прогнозувати отримані
результати. При цьому, вони набувають професійного
інтересу до вивчення навчальних дисциплін. Здобувачі
вищої освіти стають впевненими, відчувають успіх і
прогрес на фаховому рівні, виробляються науково-дослідницькі професійні компетентності.
Отже, науково-дослідна робота здобувачів вищої
освіти вітчизняних закладів вищої освіти є важливою
складовою освітнього процесу, яка не тільки змінює
значення навчальних дисциплін, пропонує застосу-
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вання нових методів і технологій, а й сприяє активізації пізнавальної діяльності, підвищенню якості фахової підготовки та розвитку творчих здібностей у здобувачів вищої освіти, розширює їх кругозір, забезпечує
ефективне практичне використання набутих в процесі
навчання знань та вмінь. Посилення ролі науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти, на
нашу думку, поліпшить ефективність діяльності та
підвищить рейтинг вітчизняних закладів вищої освіти.
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