
3AKTAA Brrrqor OCBTTW

(YHIBEP CI,ITET K OP Onfl AAHIIIJIA>

\\0."- IIOJIOXEHH.fl

IIpo cTyAEHTCbKrarz uayKoBrrfr ryproK
3AKnMy Brrrqoi ocnru4 (yHrBEpcIrTET KopoJrrr AAHITJTA>

.
c

3ATBEPAlnyro
parna4y nrarqoi ocnirn

Koponx [auur'a>>

pocrraB JIYIIbKI4I,I

6v

lnano-(DpaHKiecrK - 2021



 

Розділ 1. Загальні положення 

1.1. Це Положення регулює організацію та діяльність студентських 

наукових гуртків Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила»         

(далі – УКД). 

1.2. Положення cхвалено відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність». 

1.3. Студентський науковий гурток – це організаційне утворення на 

кафедрі, до складу якого входять студенти, об’єднані метою здобуття якісної 

освіти, формування навичок науково-дослідної роботи та вмінь застосовувати в 

практичній діяльності досягнення  науки і науково-технічного прогресу.  

1.4. Основними завданнями студентських наукових гуртків є: 

1.4.1. Забезпечення якнайкращого засвоєння навчального програмного 

матеріалу та поглиблення знань із дисциплін, що вивчаються. 

1.4.2. Оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток 

наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та 

ерудиції. 

1.4.3. Вивчення та узагальнення актуальної практики. 

1.4.4. Участь у науково-дослідній роботі за напрямами наукових 

досліджень УКД. 

1.4.5. Розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання у стінах 

УКД резерву вчених та викладачів. 

 

Розділ 2. Організація і керівництво діяльністю студентським 

науковим гуртком  

 

2.1. Організаційне керівництво науковою роботою студентів здійснює 

проректор із наукової роботи і завідувачі кафедр за напрямами досліджень. 

2.2. Студентські наукові гуртки створюються за рішенням кафедри. У 

гуртках можуть створюватися секції з окремих дисциплін, проблемні групи і 

т.д.. 



2.3. Робота наукового гуртка здійснюється відповідно до спеціалізації 

науково-дослідної діяльності кафедри. 

2.4. Безпосереднє керівництво роботою гуртка за рішенням кафедри, 

покладається на досвідчених викладачів, які активно займаються науковою 

діяльністю та виявили відповідні організаторські здібності. Керівництво 

науковими дослідженнями  студентів за обраною тематикою здійснюється 

науково-педагогічним складом кафедри. Зі складу гуртківців обирається 

староста гуртка. 

2.5. За керівництво студентським науковим гуртком керівнику 

передбачено години у розмірі відповідно до норм часу науково-педагогічних 

працівників УКД. 

2.6. Керівник студентського наукового гуртка відповідає за організацію та 

проведення науково-дослідної роботи студентів  за профілем кафедри. З цією 

метою він: 

2.6.1. Відповідає за планування роботи та звітування, організацію і якісне 

проведення засідань гуртка, розгляд на них актуальних наукових доповідей. 

2.6.2. Спільно з науково-педагогічним складом кафедри та активом 

наукового товариства УКД залучає до роботи в гуртку студентів, які виявили 

схильність до науково-дослідної роботи. 

2.6.3. Розподіляє тематику наукових досліджень та надає відповідну 

допомогу щодо обрання теми наукового дослідження. 

2.6.4. Координує роботу викладачів кафедри з наукового керівництва 

дослідженнями  студентів. 

2.6.5. Організовує проведення та участь членів гуртка у конференціях, 

семінарах, круглих столах, конкурсах та олімпіадах.  

2.6.6. Бере участь у роботі конкурсної комісії кафедри з визначення 

переможців кафедрального конкурсу на кращу наукову роботу студентів. 

2.6.7. Подає клопотання проректору з наукової роботи про заохочення 

найбільш активних членів студентського наукового гуртка. 



2.7. Керівник теми наукового дослідження студента призначається 

рішенням кафедри, який відповідає за якість його проведення. З цією метою 

він: 

2.7.1. Надає допомогу  студентам стосовно підготовки робочого плану 

наукового дослідження та пошуку необхідної наукової та спеціальної 

літератури, інших джерел інформації; розробки інструментарію й оволодіння 

сучасною методологією наукового дослідження;  оформлення результатів 

дослідження або наукової роботи;  підготовки тез виступів із доповідей з 

наукової роботи до участі у наукових семінарах та конференціях; підготовки 

публікацій за результатами наукового дослідження; впровадження результатів 

дослідження в практику і навчальний процес. 

2.7.2.  Контролює хід виконання наукового дослідження. 

2.7.3. Готує відгук на завершену наукову роботу. 

2.7.4. Бере участь у роботі конкурсної комісії з визначення переможців 

кафедрального конкурсу на кращу наукову роботу. 

2.8. Староста студентського наукового гуртка обирається з найбільш 

активних членів гуртка і є помічником керівника гуртка в організації його 

роботи. З цією метою він: 

2.8.1. Залучає до роботи в гуртку студентів, які виявляють схильність до 

науково-дослідної роботи. 

2.8.2. Займається інформаційним забезпеченням діяльності гуртка. 

2.8.3. Бере безпосередню участь в організації усіх заходів гуртка (круглих 

столів, конкурсів тощо). 

2.8.4. Вносить пропозиції керівнику гуртка щодо заохочення його 

активних членів. 

2.9. Керівник та староста студентського наукового гуртка діють відповідно 

до вимог цього Положення. 

2.10. Учасники студентського наукового гуртка: 

2.10.1. Студентський науковий гурток функціонує на засадах 

добровільного членства. Членом наукового гуртка може бути кожен студент 



УКД, який успішно виконує навчальну програму та виявляє бажання й 

схильність до науково-дослідної роботи. 

2.10.2. Прийняття до студентського наукового гуртка та відрахування з 

його складу здійснюється на підставі особистої заяви студента, написаної в 

довільній формі. 

2.10.3. Усі члени наукового гуртка входять до складу студентського 

наукового товариства. 

2.10.4. Члени студентського наукового гуртка мають право: 

2.10.4.1. Бути присутніми та виступати із науковими доповідями чи 

науковими повідомлення на засіданнях студентського гуртка. 

2.10.4.2. Виконувати наукову роботу під керівництвом науково-

педагогічного працівника кафедри. 

2.10.4.3. Публікувати результати своєї роботи у наукових виданнях. 

2.9.4.4. Брати участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, 

конкурсах, олімпіадах. 

2.10.4.5. Брати участь у заходах, організованих студентським науковим 

гуртком та студентським науковим товариством УКД. 

2.10.4.6. Популяризувати й залучати нових студентів до членства у 

студентському науковому гуртку. 

2.10.5. Учасник студентського наукового гуртка зобов’язаний 

дотримуватися вимог цього положення. 

2.10.6. Членство у студентському науковому гуртку припиняється: 

2.10.6.1. За власним бажанням члена студентського наукового гуртка. 

2.10.6.2. За рішенням не менше 2/3 членів студентського наукового гуртка 

у випадку порушення вимог цього Положення. 

2.10.6.3. У зв’язку з відрахуванням з УКД. 

2.11. Документація студентського наукового гуртка містить: 

2.11.1. План роботи студентського наукового гуртка на навчальний рік, 

затверджений завідувачем кафедри, який складається з трьох основних 

розділів: 1) організаційні заходи; 2) наукові дослідження студентів; 3) участь у 



наукових заходах (методологічних семінарах, конференціях,конкурсах тощо) 

(Додаток 1). 

2.11.2. Графік роботи студентського наукового гуртка на навчальний рік, 

затверджений завідувачем  кафедри (Додаток 2). 

2.11.3.  Річні звіти роботи гуртка. 

 

Розділ 3. Форми роботи студентського  наукового гуртка 

 

3.1. Студентські наукові гуртки діють на постійній основі. Основними 

формами роботи гуртка є: 

3.1.1. Засідання наукового гуртка. 

3.1.2. Зустрічі з провідними вченими та фахівцями за спеціальністю. 

3.1.3. Участь у наукових і методологічних семінарах, круглих столах, 

конференціях, конкурсах та олімпіадах. 

3.1.4. Заслуховування звітів  студентів за підсумками виконаних наукових 

досліджень. 

3.2. Чергові засідання студентських наукових гуртків проводяться 

періодично не менше двох разів на місяць (за винятком канікул). 

3.3. Засідання наукових гуртків є легітимними за наявності не менше 2/3 їх 

членів. Рішення наукових гуртків вважаються ухваленими, якщо вони 

проголосовані більшістю присутніх. 



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри  

______________________________ 

______________________________ 

ЗВО «Університет Короля Данила» 

 

Підпис       (ім’я та прізвище) 

«__» ______________ 2021 р. 

 

План роботи 

студентського наукового гуртка кафедри  

________________________________________________________________ 

на 2021-2022 навчальний рік  

 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ : 

 

№ 

з\п 

Організаційні заходи Питання, які 

розглядаються 

Термін 

проведення 

1 2 3 4 

    

 

II. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТІВ: 

 

№ П.І.Б. Тема роботи Науковий керівник 

    

 

III. УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ЗАХОДАХ: 

 

№ 

з\п 

Вид заходу Тема наукового заходу Термін 

проведення 

1 2 3 4 

    

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

«  » __________ 2021 року, протокол  № __. 

 

 

 

 

Керівник студентського наукового гуртка 



Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри  

______________________________ 

______________________________ 

ЗВО «Університет Короля Данила» 

 

Підпис       (ім’я та прізвище) 

«__» ______________ 2021 р. 

 

Графік роботи 

студентського наукового гуртка кафедри  

________________________________________________________________ 

на 2021-2022 навчальний рік  

 

№ 

з\п 

Дата проведення Час проведення Місце 

проведення 

1 2 3 4 

    

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

«  » __________ 2021 року, протокол  № ___. 

 

 

 

 

Керівник студентського наукового гуртка 

 

 


