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1. Загальнi положения 

1.1. Науково-дослiдна робота студентiв - один iз найважливiших засобiв 

пiдвищення якостi пiдготовки спецiалiстiв у вищiй школi. Це комплекс заходiв 

наукового, методичного, органiзацiйного характеру, що забезпечус навчання 

студентiв навичкам наукових дослiджень у вiдповiдностi до обраноi· 

спецiальностi в рамках навчального процесу i поза ним. Для виконання цих 

заходiв у ДВНЗ ПДАБА створюються студентськi науковi гуртки. 
1.2. Студентський науковий гурток - об'сднання студентiв при кафедрi, 

що формупься за напрямком науково·i дiяльностi кафедри вiдповiдно до 

затверджених тематичних планiв роботи кафедри. Студентськi науковi гуртки 

об'сднують студентiв, якi виявили бажання опанувати навички проведения 

наукових дослiджень i успiшно посднують таку дiяльнiсть iз навчанням. Участь 

студентiв у роботi студентських наукових гурткiв спрямована на розширення 'ix 

наукового потенцiалу й формування навичок науково-дослiдноi· дiяльностi. 

1.3. Студентськi наукоВ! гуртки входять до складу студентського 

наукового товариства академii'. 

1.4. Студентськi науковi гуртки у сво'iй дiяльностi керуються Законами 

Укра'iни «Про вищу освiту», «Про наукову та науково-технiчну дiяльнiсть», 

нормативними документами МОН Украi·ни, Статутом ДВНЗ ПДАБА, 

"Положениям про студентське наукове товариство академii"'. 

1.5. Рiшення про створення студентського наукового гуртка приймасться 
на засiданнi кафедри та затверджусться Науково-технiчною радою академi·i. 

2. Мета дiяльностi i завдання студентських наукових гурткiв 

2.1. Дiяльнiсть студентських наукових гурткiв спрямована на розвиток 
творчих здiбностей студентiв з метою набуття ними фахових (професiйних), 

особистiсних компетенцiй, а також досвiду одержання знань та умiнь через 

дослщження. 

2.2. Основними цiлями роботи студентських наукових гурткiв с: 

• сприяння в пiдвищеню р1вня науково'i пiдготовки студентiв; 

• формування у студентiв iнтересу й потреби до науково'i творчостi; 

• розвиток творчого мислення, навичок самостiйного наукового пошуку, 

пiдвищення внутрiшньо·i органiзованостi, свiдомого вiдношення до 

навчання, поглиблення й закрiплення отриманих у процес1 навчання 

знань. 

2.3. Основнi завдання студентських наукових гурткiв: 

• допомога студентам в оволод1ню методиками й навичками проведения 

наукових дослiджень; 

• забезпечення активноi· участi студентiв у проведеннi наукових 

конференцiй, семiнарiв, конкурсiв на кращу наукову роботу; 
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• навчання студентiв методикам i способам самостiйного вир1шення 
наукових завдань, одержання навичок спiльно'i роботи в наукових 
колективах; 

• обмiн досвiдом органiзацi'i й проведения науковоi· роботи серед членiв 
студентських наукових гурткiв; 

• спрняння поглибленому вивченню навчального матерiалу; 

• внявлення найбiльш обдарованих i талановитих студентiв, використання 
i'x творчоrо й iнтелектуального потенцiалу для вирiшення актуальних 
завдань пiдвищення ефективностi освiтнього процесу та пiдготовка з 'ix 
числа резерву наукових i науково-педагогiчних кадрiв. 
2.4. Для реалiзацi'i зазначених цiлей i завдань члени студентського 

наукового гуртка повиннi регулярно (щонайменше один раз на мiсяць) 

проводити засiдання наукового гуртка. Дiяльнiсть студентського наукового 

гуртка фiксупься у протоколах засiдань гуртка, а наприкiнцi навчального року 

пiдводиться загальний пiдсумок його роботи на засiданнi кафедри. 

3. Керiвництво студентськими науковими гуртками 

3 .1. Для безпосереднього наукового та органiзацiйного керiвництва 

роботою студентських наукових гурткiв, розпорядженням завiдувача кафедри 

призначаються керiвники iз числа найбiльш досвiдчених викладачiв. Занятгя 

гуртка проводять провiднi викладачi кафедри, якi мають досвiд науковоi· та 

викладацькоi' роботи. 

3.2. Керiвник студентського наукового гуртка: 
• органiзовус роботу гуртка; 

• розробляс план роботи гуртка на семестр представляс його для 

затвердження завiдувачу кафедри; 

• пiдбирас кандидатуру старости гуртка та пропонус ii для затвердження на . . 
засщаню гуртка; 

• здiйснюс роботу з членами гуртка з урахуванням i'x iнтересiв та 

iндивiдуальних здатностей; 

• разом iз завiдувачем кафедри визначас тематику науково-дослiдних робiт 

членш гуртка; 

• здiйснюс наукове керiвництво роботами студентiв, надас допомогу 

членам гуртка у з'ясуваннi питань за темою науковоi· роботи, складаннi 

плану дослiджень, вивченнi лiтератури, вибору та застосуваннi методiв 
дослiджень, обробцi та аналiзi одержаних результатiв. 

• вiдбирас виконанi студентами роботи для участi в конкурсах на кращу 

наукову роботу та представляс 'ix на кафедральний i академiчний етапи 
цьоrо конкурсу; 

• органiзус рецензування виконаних студентами наукових робiт 

обговорення i'x на кафедрах; 
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• разом з керiвництвом академi·i органiзову€ й проводить студентськi 
науковi конференцi'i; 

• запрошу€ на засiдання гуртка для виступiв провiдних учених, викладачiв, 
асп1ранпв; 

• подас клопотання про заохочення студентiв, що активно беруть участь у 
роботi гуртка. 
3.3. Для виконання органiзацiйно'i роботи й облiку дiяльностi 

студентськоrо науковоrо rуртка, iз числа студентiв обираеться староста rуртка 
(строком на один рiк). При наявностi в гуртку бiльше 15 студентiв у допомогу 
старостi може бути обраний секретар rуртка. 

3.4. Староста студентського наукового гуртка: 
• разом iз керiвником гуртка розробля€ план роботи й веде протоколи 

засщань rуртка; 

• за рекомендацiею наукового керiвника забезпечу€ пiдготовку доповiдей i 
виступiв членiв гуртка на наукових конференцiях, а також на засiданнях 
гуртка; 

• вчасно iнформу€ членiв гуртка про науковi заходи, якi проводяться в 
академi'i; 

• веде облiк наукових робiт студентiв, що висуваються на конкурси; 
• нада€ допомогу кершнику гуртка в пiдготовцi звiту про роботу 

сту дентського наукового гуртка за навчальний рiк; 
• не пiзнiше нiж за тиждень повiдомля€ членiв гуртка про дату проведения 

засщання. 

3.5. Завiдувач кафедри сприя€ роботi студентських наукових гурткiв, 
виносить на засiдання кафедри питания, що стосуються тематики дослiджень, 
залуча€ викладацький склад до наукового керiвництва роботами студентiв, що 
беруть участь у конкурсах на кращi науковi роботи. 

4. Орrанiзацiя роботи студентських наукових rурткiв 

4.1. Засiдання студентських наукових гурткiв проводяться не менше 
одного разу на МlСЯЦЬ. 

4.2. На засiданнях гуртка розглядаються питания навчання студентiв 
методикам наукового дослiджень, обговорюються результати науково'i роботи 
членiв гуртка (науковi статтi, реферати, конкурснi роботи). Сво'i знания, науковi 
результати, вмшня оргаюзовувати та проводити презентац1ю робiт 1з 
використанням сучасно·i технiки, студенти вiдточують на засiданнях гуртка. 

4.3. Для участi у роботi гуртка можуть запрошуватись науково-
педагогiчнi працiвники та студенти iнших закладiв вищо'i освiти, коледж1в, 
науковi працiвники науково-дослiдних установ та органiзацiй. 

4.4. Основнi форми науково·i роботи студентiв: 
• участь у виконанн1 планово·i науково-дослiдно·i роботи кафедри, 

господарських договорtв та грантах; 
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• виконання завдань дослiдницького характеру; 

• пiдготовка наукових доповiдей, повiдомлень i рефератiв з актуальних 
питань, виступ з ними на засiданнях студентських наукових rуртюв, 

наукових семiнарах i конференцiях; 
• участь у конкурсах на кращу наукову роботу; 

• участь у Всеукраi'нських олiмпiадах з предметiв та за спецiальностями. 
4.5. Основними критерiями оцiнки наукових доповiдей с: актуальнiс_ть 

теми дослiджень, наукова новизна, практичне значения одержаних результапв, 

якiсть викладення матерiалу та оформления роботи, а також частка дослiджень, 
якi виконано студентом самостiйно. Оцiнка якостi викладу матерiалу мае на 
увазi оцiнку доповiдi щодо того, наскiльки вiльно студент оперус науковими 

термiнами, грамотно викладас матерiал. Оцiнка оформления роботи мае на 
увазi оцiнку доповiдi щодо того, наскiльки грамотно робота iлюстрована 

таблицями, слайдами, дiаграмами, що демонструються в логiчному зв'язку з 

викладеним матерiалом. 

4.6. Роботи оцiнюються за системою: рекомендувати (не рекомендувати), 
рекомендувати до опрацювання для подальшого подання на наукову 

конференцiю, семiнар, конкурси, гранти, публiкацi"i в офiцiйних виданнях. 

5. Права та обов'язки членiв студентських наукових rурткiв 

5.1. Членом студентського наукового гуртка може стати будь-який 

студент, який успiшно освоюе навчальну програму (не мае незадовiльних 

оцiнок за пiдсумками семестру навчання) i мае бажання брати участь у науково
дослiднiй роботi. 

5.2. Члени студентського наукового гуртка мають право: 
• брати участь у планових заходах гуртка; 

• одержувати iнформацiю про органiзацiю науковоi" роботи студентiв; 

• за рекомендацiею керiвника гуртка i клопотанням ректора академii" 

одержувати направления для роботи в архiвах i наукових органiзацiях; 

• представляти своi" роботи для участi в конференцiях, семшарах, 

конкурсах на кращi науковi роботи; 

• публiкувати кращi науковi роботи у наукових виданнях; 

• розвивати своi" творчi здiбностi, виступаючи на наукових семiнарах та 

конференцiях, брати участь в проведеннi «круглих столiв», дебатiв, де 

обговорюються актуальнi проблеми регiону, краi"ни, свiту; 

• застосовувати набутий досвiд дослiдницькоi" роботи в процесi навчання; 

• студенти з високими досягненнями у науковiй роботi можуть у 

першочерговому порядку рекомендуватися керiвництвом академi"i для . . 
вступу до мапстратури та асшрантури. 

5.3. Члени студентського наукового зобов'язанi: 
• протягом навчального року регулярно вiдвiдувати засiдання гуртка; 

• проводити дослiдження за обраною темою науковоi" роботи; 
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• виступати на засiданнях гуртка, на наукових конференцiях, семiнарах з 
науковими повiдомленнями та доповiдями; . ' . . . .. • виконувати доручення кер,вника гуртка, пов язанt з орган1защсю науково, 

роботи. 

6. Докуменп1 про дiяJ1ы1iсть студентськоrо науковоrо rуртка 

6. \. План роботи студентського наукового гуртка складасться на 
навчальний рiк та затверджусться на засiданнi кафедри та Вчено·i ради 
факультету . 

6.2. Графiк засiдань студентського наукового гуртка складасться 
керiвником гуртка i затверджусться завiдувачем кафедри: на перше пiврiччя 
поточного навчального року - не пiзнiше 20 вересня, а на друге пiврiччя 
навчального року - не пiзнiше 1 лютого. 

6.3. За результатами засщання студентського наукового гуртка 
складасться протокол, в якому вказуються: 

• дата i мiсце проведения, порядок денний засiдання; 
• список присутюх; 

• ПIБ доповiдача; 

• тема науково·i роботи, доповiдi; 

• питания до доповiдача й вiдповiдi на них; 

• оцiнка роботи. 
Протокол пiдписують староста та керiвник гуртка. 
6.4. Звiт про роботу наукового гуртка за навчальний рiк затверджуються 

на засiданиях кафедри та Вчено'i ради факультету. 

7. Порядок реорганiзацi'i та лiквiдацi'i паукового rуртка 

7 .1. Дiяльнiсть сту дентського наукового гуртка припинясться шляхом 
його лiквiдацi'i або реорганiзацi'i. 

7 .2 Рiшення про лiквiдацiю або реорганiзацiю гуртка приймасться на 
засiданнi кафедри та затверджусться Науково-технiчною радою академiУ. 
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