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1. Загальні положення 

 

1.1. Науково-дослідна робота студентів – один із найважливіших засобів 

підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів 

наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання 

студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної 

спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним. Для виконання цих 

заходів у ДВНЗ ПДАБА створюються студентські наукові гуртки. 

1.2. Студентський науковий гурток – об’єднання студентів при кафедрі, 

що формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до 

затверджених тематичних планів роботи кафедри. Студентські наукові гуртки 

об'єднують студентів, які виявили бажання опанувати навички проведення 

наукових досліджень і успішно поєднують таку діяльність із навчанням. Участь 

студентів у роботі студентських наукових гуртків спрямована на розширення їх 

наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної діяльності. 

1.3. Студентські наукові гуртки входять до складу студентського 

наукового товариства академії. 

1.4. Студентські наукові гуртки у своїй діяльності керуються Законами 

України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», 

нормативними документами МОН України, Статутом ДВНЗ ПДАБА,  

“Положенням про студентське наукове товариство академії”. 

1.5. Рішення про створення студентського наукового гуртка приймається 

на засіданні кафедри та затверджується Науково-технічною радою академії. 

 

2. Мета діяльності і завдання студентських наукових гуртків  

 

2.1. Діяльність студентських наукових гуртків спрямована на розвиток 

творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових (професійних), 

особистісних  компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через 

дослідження. 

2.2. Основними цілями роботи студентських наукових гуртків є: 

• сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів; 

• формування у студентів інтересу й потреби до наукової творчості; 

• розвиток творчого мислення, навичок самостійного наукового пошуку, 

підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до 

навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання 

знань. 

2.3. Основні завдання студентських наукових гуртків: 

• допомога студентам в оволодінні методиками й навичками проведення 

наукових досліджень; 

• забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових 

конференцій, семінарів, конкурсів на кращу наукову роботу; 
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• навчання студентів методикам і способам самостійного вирішення 

наукових завдань, одержання навичок спільної роботи в наукових 

колективах; 

• обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів 

студентських наукових гуртків; 

• сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу; 

• виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання 

їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних 

завдань підвищення ефективності освітнього процесу та підготовка з їх 

числа резерву наукових і науково-педагогічних кадрів. 

2.4. Для реалізації зазначених цілей і завдань члени студентського 

наукового гуртка повинні регулярно (щонайменше один раз на місяць) 

проводити засідання наукового гуртка. Діяльність студентського наукового 

гуртка фіксується у протоколах засідань гуртка, а наприкінці навчального року 

підводиться загальний підсумок його роботи на засіданні кафедри. 

 

3. Керівництво студентськими науковими гуртками 

 

3.1. Для безпосереднього наукового та організаційного керівництва 

роботою студентських наукових гуртків, розпорядженням завідувача кафедри 

призначаються керівники із числа найбільш досвідчених викладачів. Заняття 

гуртка проводять провідні викладачі кафедри, які мають досвід наукової та 

викладацької роботи. 

3.2. Керівник студентського наукового гуртка: 

• організовує роботу гуртка; 

• розробляє план роботи гуртка на семестр і представляє його для 

затвердження завідувачу кафедри; 

• підбирає кандидатуру старости гуртка та пропонує її для затвердження на 

засіданні гуртка; 

• здійснює роботу з членами гуртка з урахуванням їх інтересів та 

індивідуальних здатностей; 

• разом із завідувачем кафедри визначає тематику науково-дослідних робіт 

членів гуртка; 

• здійснює наукове керівництво роботами студентів, надає допомогу 

членам гуртка у з'ясуванні питань за темою наукової роботи, складанні 

плану досліджень, вивченні літератури, вибору та застосуванні методів 

досліджень, обробці та аналізі одержаних результатів. 

• відбирає виконані студентами роботи для участі в конкурсах на кращу 

наукову роботу та представляє їх на кафедральний і академічний етапи 

цього конкурсу; 

• організує рецензування виконаних студентами наукових робіт і 

обговорення їх на кафедрах; 
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• разом з керівництвом академії організовує й проводить студентські 

наукові конференції; 

• запрошує на засідання гуртка для виступів провідних учених, викладачів, 

аспірантів; 

• подає клопотання про заохочення студентів, що активно беруть участь у 

роботі гуртка. 

3.3. Для виконання організаційної роботи й обліку діяльності 

студентського наукового гуртка, із числа студентів обирається староста гуртка 

(строком на один рік). При наявності в гуртку більше 15 студентів у допомогу 

старості може бути обраний секретар гуртка. 

3.4. Староста студентського наукового гуртка: 

• разом із керівником гуртка розробляє план роботи й веде протоколи 

засідань гуртка; 

• за рекомендацією наукового керівника забезпечує підготовку доповідей і 

виступів членів гуртка на наукових конференціях, а також на засіданнях 

гуртка; 

• вчасно інформує членів гуртка про наукові заходи, які проводяться в 

академії; 

• веде облік наукових робіт студентів, що висуваються на конкурси; 

• надає допомогу керівнику  гуртка в підготовці звіту про роботу 

студентського наукового гуртка за навчальний рік; 

• не пізніше ніж за тиждень повідомляє членів гуртка про дату проведення 

засідання. 

3.5. Завідувач кафедри сприяє роботі студентських наукових гуртків, 

виносить на засідання кафедри питання, що стосуються тематики досліджень, 

залучає викладацький склад до наукового керівництва роботами студентів, що 

беруть участь у конкурсах на кращі наукові роботи. 

 

4. Організація роботи студентських наукових гуртків 

 

4.1. Засідання студентських наукових гуртків проводяться не менше 

одного разу на місяць. 

4.2. На засіданнях гуртка розглядаються питання навчання студентів 

методикам наукового досліджень, обговорюються результати наукової роботи 

членів гуртка (наукові статті, реферати, конкурсні роботи). Свої знання, наукові 

результати, вміння організовувати та проводити презентацію робіт із 

використанням сучасної техніки, студенти відточують на засіданнях гуртка. 

4.3. Для участі у роботі гуртка можуть запрошуватись  науково-

педагогічні працівники та студенти інших закладів вищої освіти, коледжів, 

наукові працівники науково-дослідних установ та організацій. 

4.4. Основні форми наукової роботи студентів: 

• участь у виконанні планової науково-дослідної роботи кафедри, 

господарських договорів та грантах; 
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• виконання завдань дослідницького характеру; 

• 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 кращу наукову роботу; 

• участь у Всеукраїнських олімпіадах з предметів та за спеціальностями. 

4.5. Основними критеріями оцінки наукових доповідей є: актуальність 

теми досліджень, наукова новизна, практичне значення одержаних результатів, 

якість викладення матеріалу та оформлення роботи, а також частка досліджень, 

які виконано студентом самостійно. Оцінка якості викладу матеріалу має на 

увазі оцінку доповіді щодо того, наскільки вільно студент оперує науковими 

термінами, грамотно викладає матеріал. Оцінка оформлення роботи має на 

увазі оцінку доповіді щодо того, наскільки грамотно робота ілюстрована 

таблицями, слайдами, діаграмами, що демонструються в логічному зв'язку з 

викладеним матеріалом. 

4.6. Роботи оцінюються за системою: рекомендувати (не рекомендувати), 

рекомендувати до опрацювання для подальшого подання на наукову 

конференцію, семінар, конкурси, гранти, публікації в офіційних виданнях. 

 

5. Права та обов'язки членів студентських наукових гуртків 

 

5.1. Членом студентського наукового гуртка може стати будь-який 

студент, який успішно освоює навчальну програму (не має незадовільних 

оцінок за підсумками семестру навчання) і має бажання брати участь у науково-

дослідній роботі. 

5.2. Члени студентського наукового гуртка мають право: 

• брати участь у планових заходах гуртка; 

• одержувати інформацію про організацію наукової роботи студентів; 

• за рекомендацією керівника гуртка і клопотанням ректора академії 

одержувати направлення для роботи в архівах і наукових організаціях; 

• представляти свої роботи для участі в конференціях, семінарах, 

конкурсах на кращі наукові роботи; 

• публікувати кращі наукові роботи у наукових виданнях; 

• розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та 

конференціях, брати участь в проведенні «круглих столів», дебатів, де 

обговорюються актуальні проблеми регіону, країни, світу; 

• застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання; 

• студенти з високими досягненнями у науковій роботі можуть у 

першочерговому порядку рекомендуватися керівництвом академії для 

вступу до магістратури та аспірантури. 

5.3. Члени студентського наукового зобов'язані: 

• протягом навчального року регулярно відвідувати засідання гуртка; 

• проводити дослідження за обраною темою наукової роботи; 
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• виступати на засіданнях гуртка, на наукових конференціях, семінарах з 

науковими повідомленнями та доповідями; 

• виконувати доручення керівника гуртка, пов'язані з організацією наукової 

роботи. 

 

6. Документи про діяльність студентського наукового гуртка 

 

6.1. План роботи студентського наукового гуртка складається на 

навчальний рік та затверджується на засіданні кафедри та Вченої ради 

факультету. 

6.2. Графік засідань студентського наукового гуртка складається 

керівником гуртка і затверджується завідувачем кафедри: на перше півріччя 

поточного навчального року - не пізніше 20 вересня, а на друге півріччя 

навчального року - не пізніше 1 лютого. 

6.3. За результатами засідання студентського наукового гуртка 

складається протокол, в якому вказуються: 

• дата і місце проведення, порядок денний засідання; 

• список присутніх; 

• ПІБ доповідача; 

• тема наукової роботи, доповіді; 

• питання до доповідача й відповіді на них; 

• оцінка роботи. 

Протокол підписують староста та керівник гуртка. 

6.4. Звіт про роботу наукового гуртка за навчальний рік затверджуються 

на засіданнях кафедри та Вченої ради факультету.  

 

7. Порядок реорганізації та ліквідації наукового гуртка 

 

7.1. Діяльність студентського наукового гуртка припиняється шляхом 

його ліквідації або реорганізації. 

7.2 Рішення про ліквідацію або реорганізацію гуртка приймається на 

засіданні кафедри та затверджується Науково-технічною радою академії. 
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