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Загальні положення

Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади 
функціонування наукових гуртків кафедр економічного факультету ДВНЗ 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 
Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 
«Про освіту», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, 
Статуту Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 
Положення про економічний факультет Придніпровської державної академії 
будівництва та архітектури.

Мета й завдання створення студентських наукових гуртків
Студентські наукові гуртки (далі -  Гуртки) є об'єднанням студентів, що 

займаються науковою діяльністю на некомерційній основі. Гуртки у своїй 
діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про вищу 
освіту», «Про освіту», Положенням про запобігання та виявлення 
академічного плагіату у ЗВО ДВНЗ «Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури» (ПДАБА), Кодексу доброчесності ПДАБА, 
Положенням про студентське самоврядування в державному вищому 
навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури».

Студентські наукові гуртки є однією із форм студентської наукової 
діяльності, яка має на меті формування навичок науково-дослідної діяльності 
та розширення і розвиток наукового потенціалу студентів.

Науково-дослідна діяльність студентів є системою заходів наукового, 
методичного та організаційного характеру, що формує навички наукових 
досліджень у відповідності до обраної спеціальності в межах навчального 
процесу.

Студентські наукові гуртки створюються при кафедрах економічного 
факультету.

Метою діяльності гуртків є залучення студентів до наукової діяльності, 
набуття навичок науково-дослідної роботи, застосування отриманих знань на 
практиці, обговорення актуальних проблем предметної діяльності 
спеціальності, розширення загального та професійного світогляду.

Цілі роботи студентських наукових гуртків:
• розвиток творчого мислення;
• поглиблення отриманих у процесі навчання знань;
• сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;
• формування в студентів інтересу до наукової творчості;



• сприяння розкриттю наукового та творчого потенціалу студентів;
• сприяння формуванню соціальних компетентностей;
Основні завдання студентських наукових гуртків:
- забезпечити активну участь студентів у проведенні наукових 

конференцій, наукових семінарів та інших наукових заходів;
- формувати та підтримувати інтерес до наукової творчості;
- навчати методиці й способам самостійного вирішування наукових 

завдань та навичок роботи в наукових колективах;
- сприяти поглибленому вивченню навчального матеріалу;

підготувати резерв наукових і науково-педагогічних кадрів 
факультету;

- виявляти талановитих студентів, розкривати їхній творчий та 
інтелектуальний потенціал;

- підвищувати ефективність та якість освітнього процесу.

Керівництво студентськими науковими гуртками

Для безпосереднього наукового керівництва роботою гуртків 
призначаються керівники із числа найбільш досвідчених викладачів.

Керівник студентського наукового гуртка:
- організує роботу гуртка;
- розробляє план роботи гуртка на рік і представляє його для 

затвердження завідувачу кафедри;
- підбирає кандидатуру старости гуртка й пропонує її для затвердження 

на засіданні гуртка;
- здійснює наукове керівництво роботами студентів, надає допомогу 

членам гуртка у виборі й з'ясуванні питань теми наукової роботи;
- запрошує на засідання гуртка для виступів провідних фахівців, 

викладачів, аспірантів;
- клопоче про заохочення студентів, які активно беруть участь у роботі 

гуртка.
Для виконання організаційної роботи й ведення обліку діяльності 

гуртка із числа студентів (терміном на один рік) обирається староста гуртка.
Староста студентського наукового гуртка:
- за пропозицією наукового керівника гуртка розробляє план роботи й 

веде журнал обліку роботи гуртка на навчальний рік;
- за рекомендацією наукового керівника забезпечує підготовку 

доповідей і виступів на наукових конференціях, а також на засіданнях гуртка;
- вчасно інформує членів гуртка про заходи наукової роботи в Академії;



- надає допомогу науковому керівнику гуртка в підготовці звіту про 
роботу студентського наукового гуртка за навчальний рік.

- не пізніше, ніж за тиждень повідомляє членів про дату проведення 
засідання.

Завідувач кафедри сприяє роботі студентських наукових гуртків, 
виносить на засідання кафедри питання, що стосуються тематики досліджень, 
залучає викладацький склад як наукових керівників робіт студентів.

Організація роботи студентських наукових гуртків

Засідання студентських наукових гуртків проводяться не рідше одного 
разу на місяць.

На засіданнях гуртка розглядаються питання навчання студентів 
основам методики ведення наукового дослідження, обговорюються 
результати наукової праці членів гуртка (наукові статті, доповіді, конкурсні 
роботи тощо). План роботи гуртка зберігається протягом усього навчального 
року.

Основні форми наукової праці студентів:
- участь у виконанні планових науково-дослідних робіт кафедр, у тому 

числі по господарських договорах і грантах;
- обговорення актуальних питань сфери наукових інтересів в межах 

спеціальності;
- виконання завдань дослідницького характеру в період навчальної 

практики;
- підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних 

питань, виступ з ними на засіданнях студентських наукових гуртків, наукових 
семінарах і конференціях;

- участь у конкурсах на кращі наукові праці.
Критеріями оцінки наукових праць студентів є:

актуальність теми дослідження; 
дотримання вимог академічної доброчесності; 
якість викладення матеріалу й оформлення роботи; 
наявність елементів наукової новизни;

Роботи оцінюється за системою: не рекомендувати; рекомендувати 
доробити; рекомендувати для подальшого подання на внутрішню або 
зовнішню наукову конференцію, публікації в офіційних виданнях чи участі в 
інших наукових заходах.



Права та обов’язки членів студентського наукового гуртка

Членом студентського наукового гуртка може бути будь-який студент, 
який успішно освоює навчальну програму і має бажання брати участь у 
науково-дослідній роботі з відповідної тематики кафедри. Прийом 
здійснюється в добровільному порядку.

Члени студентського наукового гуртка мають право:
- брати участь у планових заходах гуртка;
- одержувати інформацію про організацію наукової роботи студентів;
- представляти свої роботи для участі в конкурсах на кращі наукові 

роботи студентів;
Члени студентського наукового гуртка зобов'язані:
- протягом навчального року відвідувати засідання студентського 

наукового гуртка;
- виступати на засіданнях гуртка й наукових конференцій з науковими 

повідомленнями й доповідями;
- виконувати доручення керівника гуртка, пов'язані з організацією 

наукової праці.

Документи про діяльність наукового гуртка

1. План роботи на навчальний рік (Додаток 1).
2. Журнал обліку роботи гуртка (за необхідності), що може містити 

такі розділи:
• список членів гуртка;
• загально-організаційні заходи;
• наукові досягнення студентів;
• участь у наукових заходах;
• облік підготовлених публікацій, методичних матеріалів тощо.
3. Протоколи засідання студентського наукового гуртка (за 

необхідності).
4. Річний звіт роботи студентського наукового гуртка (Додаток 2).

Прикінцеві положення

Студентський науковий гурток може бути реорганізованим або 
ліквідованим за пропозицією кафедри, факультету, наказом ректора.



Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО 
на засіданні кафедри

(назва кафедри)
(протокол № від__________)
Зав. кафедрою

ПІДПИС ім’я, прізвище

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА

назва наукового гуртка

кафедри________________________________
назва кафедри

на_____/_______навчальний рік

№ Тема зустрічі Термін
проведення

Відмітка
про

виконання

1

2

3

...

Керівник наукового гуртка

посада підпис ім’я, прізвище



Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО 
на засіданні кафедри

(назва кафедри)
(протокол №___від__________ )
Зав. кафедрою

підпис ім’я, прізвище

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАУКОВОГО ГУРТКА

назва наукового гуртка

кафедри________________________________
назва кафедри

за_____/_______навчальний рік

№ Назва і вид роботи Виконавці Результати виконання

1
2
3
. . .

Керівник наукового гуртка

посада підпис ім’я, прізвище


