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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів 

підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, 
методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам 
наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального 
процесу і поза ним. 

Для виконання цих заходів у вищих навчальних закладах створюються студентські 
наукові гуртки та проблемні групи. 

1.2. Науковий гурток (НГ)  – організаційне утворення, учасниками якого є широке 
коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри 
відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри. 

1.3. Проблемна група (ПГ) – організаційне утворення, учасниками якого є 
найбільш здібні і талановиті в науковій роботі студенти за основними науковими 
проблемами наукової діяльності, рекомендовані керівниками наукових гуртків. 

1.4. Студентський науковий гурток (СНГ) – є добровільним некомерційним 
об’єднанням студентів кафедри, що займаються науково-дослідною роботою у 
позанавчальний час, створеним на підставі спільності наукових інтересів. 

      1.5. У своїй діяльності СНГ та ПГ керуються Законами України «Про вищу освіту», 
«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні», «Концепцією наукової, науково-технічної та інноваційної 
політики в системі вищої освіти України», нормативними документами Міністерства 
освіти і науки України, а також Статутом та наказами ректора університету та даним 
Положенням. 

     1.6. НГ не є юридичною особою і не може вступати від свого імені в цивільні 
правові відносини, не може мати майнових і немайнових прав.  

За підсумками роботи НГ та ПГ впродовж звітного періоду, його керівник 
рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі за напрямком 
наукової діяльності кафедри до участі в роботі ПГ. 

 
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА 

ТА ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ 
2.1. Метою роботи СНГ та ПГ є: 
2.1.1. Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної 

роботи студентів.  
2.1.2. Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за 

участю студентів.  
2.1.3. Набуття навичок наукової роботи.  
2.1.4. Забезпечення активної участі студентів у науково-дослідній діяльності. 
2.2. Основними завданнями СНГ та ПГ є: 
2.2.1. Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної 

роботи.  
2.2.2. Організація науково-дослідної роботи студентів.  
2.2.3. Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.  
2.2.4. Обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів СНГ. 
2.2.5. Підготовка із числа найбільш здатних, активних і встигаючих студентів 

резерву наукових і науково-педагогічних кадрів. 
2.2.6. Здійснення інших видів організаційно-наукової діяльності, що не суперечать 

меті створення СНГ чи ПГ. 
 

 
 
 



 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА І ПРОБЛЕМНОЇ 
ГРУПИ 

3.1. Загальне керівництво роботою СНГ та ПГ здійснює завідувач кафедри.  
3.2. Поточну роботу СНГ та ПГ організовує і контролює науковий керівник, що 

призначається завідувачем кафедри з числа науково-педагогічних співробітників кафедри.  
3.3. Керівництво науковою діяльністю СНГ та ПГ може здійснювати тільки 

викладач, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук, у виключних випадках – 
викладач, який не має наукового ступеня.  

3.4. Засідання СНГ та ПГ проводяться не рідше одного разу на місяць з 
обговоренням підсумків наукових робіт, реферативних повідомлень тощо.  

3.5. Членом СНГ та ПГ може бути будь-який студент, який хоче поглибити свої 
знання з предмету і набути навичок дослідницької роботи.  

3.6. Організаційна робота СНГ та ПГ здійснюється Головою, який обирається 
відкритим голосуванням на засіданні і затверджується науковим керівником гуртка.  

3.5. СНГ складається з дійсних та почесних індивідуальних членів. 
3.6. До початку навчального року складається розгорнутий річний план роботи 

НСГ та ПГ, який розробляється відповідно до науково-дослідної тематики кафедри.  
3.7. Кількість членів СНГ має бути в межах 10–12 студентів, а ПГ – в межах 5–6 

осіб.  
4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СТУДЕНТСЬКОГО  

НАУКОВОГО ГУРТКА 
4.1. Органами управління СНГ є: 
- загальні звітно-виборчі збори членів СНГ – Вищий орган управління СНГ; 
- виконавчий орган управління СНГ, до складу якого входять голова СНГ, його 

заступник та науковий секретар; 
- куратор СНГ, що призначається із професорсько-викладацького складу кафедри 

рішенням завідуючого кафедрою. 
4.2. Загальні звітно-виборні збори членів СНГ: 
–   затверджують річний план роботи СНГ; 
– обирають голову СНГ шляхом відкритого голосування кожного року в останній 

тиждень травня з можливістю переобрання на цю посаду; 
– мають право ініціювати і приймати рішення про звільнення СНГ, його 

заступників і Наукового секретаря від їх обов’язків за умови підтримки такого рішення 
відкритим голосуванням не менше 2/3 голосів присутніх на Загальних звітно-виборних 
зборах членів групи; 

– приймають рішення щодо результатів роботи СНГ за підсумками півріччя і 
навчального року та затверджують звіт голови СНГ. 

4.3. Голова СНГ: 
–  здійснює поточне керівництво СНГ; 
– приймає заяви про вступ до СНГ; 
– діє без доручення від імені СНГ; 
– розробляє разом з науковим керівником гуртка за погодженням із завідуючим 

кафедрою річний план роботи СНГ для затвердження на Загальних звітно-виборних 
зборах членів СНГ та на засіданні кафедри; 

– призначає за згодою Загальних звітно-виборних зборів членів СНГ заступників 
голови СНГ; 

– призначає за згодою Загальних звітно-виборних зборів членів СНГ Наукового 
секретаря СНГ; 

- скликає Загальні звітно-виборні збори членів СНГ та головує на їхніх засіданнях; 
– доручає членам СНГ виконання обов’язків, визначених цим Положенням; 
– забезпечує виконання річного плану діяльності СНГ та звітує кожних півроку про 

результати її діяльності перед Загальними звітно-виборними  зборами членів СНГ та 
перед завідувачем кафедри; 



 

 

– здійснює виконання інших повноважень, необхідних для реалізації мети і завдань 
СНГ. 

4.5. Заступники Голови СНГ: 
– допомагають Голові у виконанні ним своїх повноважень, передбачених цим 

Положенням; 
– діють без доручення від імені СНГ; 
– виконують функції Голови СНГ за його дорученням у період його відсутності; 
– керують окремими напрямками діяльності СНГ за дорученням Голови СНГ. 
4.6. Науковий секретар СНГ: 
– веде документацію та архів СНГ на паперовому та електронному носіях; 
– приймає та відправляє кореспонденцію СНГ. 
4.7. Куратор Студентського наукового гуртка: 
– організовує роботу СНГ з боку кафедри; 
– координує співпрацю членів СНГ із викладачами кафедри, які є науковими 

керівниками досліджень студентів; 
– погоджує рішення органів управління СНГ із завідуючим кафедрою. 
4.8. Завідувач кафедри має право на скасування будь-якого рішення, прийнятого 

органами управління СНГ. 
 

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 
НАУКОВОГО ГУРТКА ТА ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ 

5.1. Бути присутнім і виступати з доповідями і науковими повідомленнями на 
засіданнях СНГ та ПГ.  

5.2. Виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом науково-педагогічного 
співробітника кафедри.  

5.3. Публікувати свої роботи в загальноуніверситетських та інших наукових  
виданнях.  

5.4.Брати участь у наукових конференціях, олімпіадах, виставках та конкурсах 
різного рівня.  

5.5.Переходити за власним бажанням з одного СНГ та ПГ в інші.  
5.6.Брати участь у всіх заходах, що організовуються в межах діяльності СНГ та ПГ.  
5.7.Сприяти залученню до гуртка або дискусійного клубу нових членів.  
5.8.Обирати і бути обраним до керівних органів СНГ та ПГ.  
5.9.Користуватися перевагою при відборі в магістратуру та аспірантуру (за умови 

досягнення певних успіхів у науково-дослідній роботі).  
 

6. ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА ТА 
ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ 

6.1. Складання спільно з науковим керівником планів і звітів про роботу СНГ та 
ПГ і своєчасне представлення їх до Ради СНГ університету.  

6.2. Систематичне проведення організаційної роботи.  
6.3. Сприяння своєчасному виконанню плану наукових робіт членами СНГ та ПГ.  
6.4. Періодичний звіт про роботу на засіданнях СНГ та ПГ і Ради студентського 

наукового товариства факультету.  
6.5. Забезпечення зв’язку СНГ та ПГ з студентським науковим товариством 

факультету та в Раді СНГ університету.  
6.6. Представлення інтересів СНГ та ПГ в студентському науковому товаристві, 

Раді студентського наукового товариства університету.  
 

7. ДОКУМЕНТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СНГ 
7.1. Засідання СНГ оформляються протоколом та зберігаються на кафедрі протягом 

усього навчального року. 
7.2. Список членів СНГ. 



 

 

 



 

 

 


