
 

Інформація  про науково-дослідну роботу студентів 

______________________________________________ 

(назва інституту, факультету) 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника» 

за 2019 рік 

 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НДРС. 

1. Кількість студентів денної форми навчання станом на 01 грудня 2019 року  ____ осіб 

2. Кількість студентів, які беруть участь у НДРС 16 осіб (з них - 2 особливо обдарованих). 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

1. Розробка та впровадження навчальних дисциплін з основ наукових досліджень, основ 

технічної творчості: 
 

1.1. “Сучасні інформаційні технології” – 30 год; 
1.2. “Судово-психологічна експертиза” – 30 год;) 
 
2. Кількість захищених дипломних/магістерських робіт  __/14__ 

3. Залучення студентів до науково-дослідної роботи: 
Форми залучення Кількість Назва студентського наукового 

формування 
Кількість 

залучених 

студентів 
1 2 3  

Наукові гуртки    

Проблемні групи  6 16 

Навчально-наукові центри (комплекси)    

Науково-дослідні лабораторії    
Студентські конструкторські бюро    
Проектно-технологічні бюро    

Юридична клініка    
Дослідні господарства    

Дискусійний клуб    
ін. студ. наук. структури     

 
4. Кількість студентів, що беруть участь у виконанні НДР з оплатою праці   ___ осіб (згідно 

договорів підряду) 
5. Кількість госпдоговірних/держбюджетних/грантових тем, до виконання яких залучалися 

студенти __/__/__.  

 Кількість студентів, залучених до виконання наукових госпдоговірних/держбюджетних 

тем __/__/__. 

6. Кількість охоронних документів на винаходи, отриманих студентами у співавторстві - __, 

самостійно - __. 

 

ІІІ. УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МАСОВИХ ФОРМАХ НДРС 
1. Інформація про проведені на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника», міжнародні, всеукраїнські конференції семінари: 



Назва конференції, семінару Статус 

конференції, 
семінару 

Кількість 

учасників 
Кількість 

учасників з 
інших 

навчальних 

закладів 

К-ть учасників з-за кордону, 

назви країн 

Студентська наукова 
конференція  

університетська  25   

 

2. Кількість студентів, які брали участь у зарубіжних наукових конференціях (за 

відрядженнями) – __ . 

3. Кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей): 

у співавторстві - 6; 

самостійно – 2 

 

1. Шкраб’юк В.С., Масляк Т.Р., Марусин О.В. Актуальність мультидисциплінарного підходу до 

реабілітації соматичних хворих. Молодий вчений. 2019. №9. С. 55-58. 

2. Кулеша-Любінець М., Рубан. О. Психічне здоров"я студентської молоді: емпіричне 

дослідження. «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку» : теорія і 

практика». Матер. IІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (10-11 жовтня 2019 року, м. Запоріжжя).  

Запорізький нац. ун-т.  Запоріжжя : ЗНУ, 2019. С.80-82 

3. Kulesha-Liubinets М., Ruban Е. Features of the Idea of University Students About Mental Health. 

Сonference materials Mental Health Global Challenges of XXI Century, Lviv, 2019. Retrieved from 

https://mhgc21.org/dataset-static/74/137/Kulesha-Liubinets--Ruban.pdf 

4. Кулеша-Любінець Мирослава, Ляхович Тетяна. Гендерні особливості мотивації до лідерства 

у студентів університету. Збірник наукових праць : психологія. Івано-Франківськ : Вид-во 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип. 24. 

С.59-68. 

5. Ляхович Т. Гендерні особливості мотивації до лідерства у студентської молоді: теоретичний 

аспект. Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/ru/art/4913 

6. Іванцев Н.І., Потоцька О.Вплив ціннісних орієнтацій на формування уявлень про 

психологічне благополуччя у студентської молоді// Вісник Прикарпатського університету. 

Філософські і психологічні науки. Серія «Психологія». 2019. Вип. 22. С.5 (0,7 друк. арк..) 

7. Міщиха Л.П., Лущак І.В. Психологічний вплив образотворчого мистецтва на психоемоційний 

стан особистості у юнацькому віці.//Методологічні, теоретичні та практичні проблеми 

проблеми психологічної науки. Збірник статей учасників Першої Міжнародної наукової 

інтернет-конференції(Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка,17 квітня 2019р.). 

8. Чігер М.М. Психологічні чинники не виношування вагітності //Еврика – ХX. Збірник 

студентських наукових праць. ІваноФранківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2019. 

С.12-13 

 

 

ІV. УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДАХ 
1. Участь студентів у міжнародних (за межами України) конкурсах, олімпіадах, освітніх 

проектах (програмах) тощо:  

Назва форми співпраці, країна 

проведення 

Кількість 

залучених 

студентів 

(ПІП студента, 

Результат участі (призові місця, 

грамоти, дипломи та інше) 

https://mhgc21.org/dataset-static/74/137/Kulesha-Liubinets--Ruban.pdf
http://conferences.neasmo.org.ua/ru/art/4913


курс навчання) 

 

V. ФОРМИ ЗАОХОЧЕННЯ 

1. Вказати форми заохочення студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника», що займаються науково-дослідною роботою 

Назва форми заохочення Кількість 

студентів (ПІП 

студента, курс 

навчання) 

Назва форми заохочення 

та назва країни 

Кількість студентів 

(ПІП студента, 

курс навчання) 

Стипендії  Стажування у  

Президента України  Закордонних ВНЗ 

(Польща/КНР) 
 

 

Верховної Ради України  Закордонних організаціях і 

фірмах 
 

Кабінету Міністрів України  Провідних вітчизняних 

організаціях, 
підприємствах, фірмах 

 

Інших установ та фондів    

Іменні стипендії    

За наукові досягнення    

 

 

 

 

VІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НДРС 

1. Назвати навчальні та навчально-методичні посібники з НДРС, що були розроблені 

науково-педагогічними працівниками навчального підрозділу у та видані у 2019 році 

 

1.  Шкраб’юк В.С., Хрущ О.В.  Технології профілактики суїцидальної поведінки дітей та 

підлітків. Впровадження інноваційної освітньої парадигми в гірських школах 

Українських Карпат /  за наук. ред.  М. П. Оліяр. Івано-Франківськ, 2019. С. 389-396  

(розділ у колективній монографії) 

2. В. Москалець Психологія релігії: підручник. – К.: КНТ, 2019. – 219 с. (23,25 др. арк.) 

3.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88496. Підручник «Психологія 

релігії», 11.05.2019 р. Різне 

 

 

VIII. ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
1. Проблеми, що існують в організації НДРС на рівні навчального підрозділу 

2. Пропозиції щодо поліпшення організації НДРС, що мають бути вирішені на рівні 

Міністерства освіти і науки України 

 

ВІДОМОСТІ 

Прізвище, ім’я, по батькові особи, відповідальної за організацію науково-дослідної роботи 

студентів: 

Телефон (0342) ________моб. тел. +380__________ 



Звіт заслухано і затверджено на засіданні вченої ради інституту / факультету (протокол 

№ _____ від _________________)  

 

 

Керівник  підрозділу ____________      ________ 

 


