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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Студентський науковий гурток (далі – гурток) Вищого навчального 

приватного закладу «Дніпровський гуманітарний університет» (далі – 

Університет)  є добровільним об’єднанням здобувачів вищої освіти (далі – 

здобувачі), однією з форм їх наукової роботи, що спрямована на формування 

навичок науково-дослідницької діяльності та вмінь прикладного 

застосовування досягнень науки для забезпечення якісної підготовки 

фахівців вищої категорії. Гурток покликаний стимулювати розширення 

наукового потенціалу і творчої активності здобувачів вищої освіти у процесі 

навчання, виявляти серед них найбільш обдарованих, сприяти поглибленому 

вивченню відповідної галузі науки. 

1.2. Гурток створюється при кафедрах Університету і функціонує у 

поза навчальний час протягом навчального року.  

1.3. Діяльність гуртка пов’язана з напрямом та ініціативною тематикою 

наукових досліджень кафедри. 

1.4. У межах гуртка впродовж звітного періоду за рекомендацією його 

керівника та рішенням кафедри можуть бути створені наукові проблемні 

групи. 

1.5. Наукова проблемна група (далі – група) – організаційне утворення 

на кафедрі, учасники якого спільно працюють над вирішенням основних 

наукових проблем у межах загальної теми дослідження наукового гуртка під 

керівництвом науково-педагогічного працівника кафедри. 

1.6. До роботи у гуртку залучаються студенти І-ІV курсів денної та 

заочної форм навчання, які виявили схильність до самостійної творчої 

науково-дослідної роботи, з метою дослідження визначеної наукової теми. 

1.7. Рішення про створення гуртка, наукових проблемних груп та 

призначення їх керівників приймається та затверджується кафедрою.  

1.8. План роботи гуртка та основні напрямки його наукових досліджень 

(додаток 1) розробляються керівником гуртка відповідно до науково-

дослідної тематики кафедри і затверджуються кафедрою протягом місяця з 

початку навчального року та оприлюднюється на офіційному сайті 

Університету на сторінці гуртка. Після затвердження копія плану у 

триденний термін передається до відділу організації наукової роботи, 

міжнародних зв’язків та академічної мобільності. 

1.9. Діяльність гуртка здійснюється відповідно до Законів України 

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

діяльність», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні», інших нормативних актів МОН. 

1.10. У своїй діяльності керівник та члени гуртка керуються 

принципами рівноправності членів гуртка, самоврядування, відкритості та 

прозорості діяльності, органічного зв'язку науково-дослідної роботи з 
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освітнім процесом.  

1.11. За згодою наукових керівників можуть проводитись 

міжкафедральні засідання гуртків. 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
 

2.1. Гурток створюється з метою організації наукової діяльності 

здобувачів, залучення їх до виконання науково-дослідних робіт, розвитку 

наукового мислення і творчого підходу до вирішення теоретичних і 

прикладних проблем, обговорення актуальних питань відповідної галузі 

наук, підвищенні рівня загальної і професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти. 

2.2. Наукова робота здобувачів здійснюється з метою реалізації їх 

інтелектуального потенціалу, підвищення студентської творчої ініціативи для 

забезпечення якісної підготовки здобувачів і розвитку їх загальних та 

фахових (спеціальних) компетентностей. 

2.3. Мета студентської наукової роботи полягає у формування 

наукового світогляду, сприянні молодим дослідникам в опануванні 

методології й методів наукового пошуку. Ефективність наукової роботи 

досягається шляхом забезпечення узгодженості всіх компонентів системи 

професійної підготовки, спрямованості мотиваційної сфери здобувача на 

дослідницький пошук, особистісного підходу до навчання. 

2.4. Основними завданнями гуртка є: 

- залучення у роботу гуртка здобувачів, які виявляють інтерес до 

науково-дослідної роботи; 

- організація науково-дослідної роботи здобувачів за науковою темою 

дослідження та напрямами діяльності кафедри; 

- забезпечення активної участі здобувачів у проведенні науково-

практичних заходів, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів; 

- апробація результатів науково-дослідної роботи здобувачів на 

міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових 

виданнях; 

- опанування новими принципами та методами наукових досліджень; 

- поглиблене вивчення досягнень сучасної науки з обраної галузі, 

впровадження їх в практику;  

- розвиток навичок самостійної творчої наукової роботи, накопичення 

досвіду проведення наукових досліджень; 

- виховання творчого ставлення до наукового пошуку, прагнення до 

самоосвіти, підвищення наукової активності; 

- вироблення рекомендацій щодо впровадження у практику найкращих 

наукових результатів, отриманих здобувачами; 

- поглиблене вивчення здобувачами тематичного матеріалу з обраної 



4 

 

дисципліни; 

- підвищення рівня фахової майстерності, сприяння в підготовці 

кваліфікованих кадрів з відповідної спеціалізації; 

- сприяння самовираженню особистості здобувачів у процесі 

підготовки до професійної діяльності; 

- виявлення найбільш обдарованих і талановитих здобувачів, 

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. 

2.5. Для виконання поставлених завдань гурток проводить такі заходи: 

- організовує бесіди в академічних групах для залучення здобувачів до 

науково-дослідної роботи кафедри; 

- проводить засідання з обговоренням результатів наукових робіт, 

реферативних повідомлень і т. ін.; 

- у разі потреби організовує секції для глибшого дослідження вузької, 

спеціальної проблематики; 

- організовує міжкафедральні наукові конференції; 

- обирає старосту гуртка. 

2.6. Основними функціями кафедри у сфері функціонування 

студентської наукової роботи є: 

1) представницька (вивчення, захист, представлення інтересів 

здобувачів, що цікавляться науково-дослідною роботою, мають бажання 

взяти у ній участь); 

2) комунікативна (забезпечення комунікативного поля для 

спілкування, обміну змістовними науковими ідеями, представлення 

результатів індивідуальних наукових досліджень, оприлюднення результатів 

наукової роботи з обговоренням у колі колег, молодих спеціалістів); 

3) інформаційна (забезпечення актуальною науковою та науково-

організаційною інформацією, що допомагає орієнтуватися у подіях, заходах, 

науково змістовній інформації); 

4) адміністративно-організаційна (підтримка та організаційний 

супровід наукових ініціатив, пропозицій, проектів); 

5) просвітницька (здійснення пропагандистської діяльності серед 

здобувачів університету для залучення талановитої молоді до науково-

дослідницької роботи). 

 

3. ФОРМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКА 
 

3.1. Формами наукової діяльності гуртка є: 

- підготовка студентських наукових доповідей, виступ з ними на 

засіданнях гуртка, міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-

практичних конференціях, семінарах, круглих столах та інших наукових 
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форумах різного рівня; 

- підготовка до публікації наукових статей (тез) здобувачів в 

друкованих виданнях різного рівня; 

- підготовка здобувачів до участі в конкурсах студентських науково-

дослідних робіт, предметних олімпіадах, ділових іграх, наукових і освітніх 

проектах, програмах, стажуваннях і т.п. 

- виконання завдань дослідницького характеру під час проходження 

практики. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКА ТА ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ 
 

4.1. Гуртки створюються за рішенням кафедри. У складі гуртка можуть 

формуватися секції з окремих дисциплін, проблемні групи, творчі авторські 

колективи тощо. Організація роботи цих структурних підрозділів 

здійснюється відповідно до наукової та освітньої діяльності кафедри. 

4.2. Завідувач кафедри сприяє роботі гуртка, пропонує для обговорення 

на засіданні кафедри теми досліджень, залучає викладацький склад для 

керування конкурсними науковими роботами здобувачів. 

4.3. Засідання гуртка можуть проводитися в різних організаційних 

формах (диспут, доповідь, кейс та ін.) і спрямовані на вивчення методики 

ведення наукового дослідження, заслуховування доповідей, обговорення 

результатів наукової роботи членів гуртка і групи, планування наукової 

діяльності та підготовку до участі у заходах наукового характеру різного 

рівня тощо.  

4.4. Засідання гуртка та групи проводяться один раз на місяць і не 

менш 7 разів на навчальний рік. 

4.5. Організаційна робота гуртка та групи здійснюється старостою, 

який обирається на засіданні гуртка відкритим голосуванням за присутності 

не менше 2/3 його членів.  

4.6. Членом гуртка та групи може бути здобувач, який хоче поглибити 

свої знання у відповідної галузі науки і набути навичок науково-дослідної 

роботи.  

4.7. Керівництво гуртком та групами здобувачів відноситься до видів 

наукової діяльності й враховується в індивідуальному плані науково-

педагогічного працівника. 

4.8. На початок навчального року відповідно до науково-дослідної 

тематики кафедри розробляється річний план роботи наукового 

студентського наукового гуртка. 

4.9. Звіт про роботу наукового гуртка, проблемної групи за навчальний 

рік затверджуються на засіданні кафедри і надаються у відділ організації 

наукової роботи, міжнародних зв’язків та академічної мобільності 

Університету у триденний термін після його розгляду на засіданні 
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відповідної кафедри та схвалення. 

 

5. КЕРІВНИЦТВО ГУРТКОМ ТА ПРОБЛЕМНОЮ ГРУПОЮ 
 

5.1. Загальнонаукове та організаційне керівництво гуртком і групою та 

контроль за їх діяльністю здійснює завідувач кафедри.  

5.2. Поточну роботу гуртка та групи організовує і контролює науковий 

керівник, що призначається завідувачем кафедри і є науково-педагогічним 

працівником кафедри, для якого Університет є основним місцем роботи.  

5.3. Науковий керівник та староста гуртка діють відповідно до цього 

Положення.  

5.4. Науковий керівник гуртка виконує наступні функції: 

- організовує і координує науково-дослідну роботу членів гуртка;  

- розробляє план діяльності гуртка на навчальний рік та подає його для 

затвердження завідувачу кафедри;  

- разом із завідувачем кафедри визначає тематику науково-дослідних 

робіт і виступів членів гуртка на наукових конференціях;  

- організовує та проводить засідання гуртка;  

- організовує зустріч членів гуртка з провідними ученими, фахівцями в 

у відповідній сфері професійної діяльності, науково-педагогічними 

працівниками;  

- здійснює наукове керівництво роботами здобувачів; 

- відбирає виконані здобувачами роботи для участі в конкурсах на 

кращу наукову роботу й представляє їх на кафедральний та університетський 

етапи конкурсу;  

- приймає участь в організації й проведенні студентських наукових 

конференцій;  

- виступає з клопотанням  про заохочення студентів, які активно беруть 

участь у науково-дослідній роботі кафедри, перед адміністрацією 

Університету.  

5.5. У функції старости гуртка входить: 

- інформувати здобувачів про роботу гуртка та умови членства в ньому;  

- приймати участь в організації діяльності гуртка;  

- приймати участь у розробці плану роботи гуртка на навчальний рік;  

- не пізніше, ніж за тиждень повідомляти членів про дату проведення 

засідання  та тему засідання гуртка;  

- за рекомендацією наукового керівника забезпечувати підготовку 

доповідей і виступів на наукових конференціях, а також на засіданнях гуртка;  

- вчасно інформувати членів гуртка про заходи наукової роботи на 

кафедрах та в Університеті;  

- приймати участь у  підготовці звіту про роботу гуртка за навчальний 

рік. 
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6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГУРТКА ТА ПРОБЛЕМНОЇ 

ГРУПИ 
 

6.1. Члени гуртка та групи мають право:  

- одержувати інформацію про організацію наукової роботи здобувачів;  

- здійснювати науково-дослідницьку діяльність з відповідної галузі 

наук;  

- брати участь в обговоренні та вирішенні всіх питань діяльності гуртка 

та групи;  

- брати участь у планових заходах гуртка;  

- обирати та бути обраним у керівні органи гуртка;  

- брати участь в науково-практичних заходах: конференціях, семінарах, 

форумах, круглих столах тощо; 

 - представляти результати наукової роботи на засіданнях гуртка;  

- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від наукового 

керівника, старости та членів гуртка.  

6.2. Члени гуртка та групи зобов’язані:  

- дотримуватись вимог цього Положення;  

- брати участь у діяльності гуртка та групи шляхом проведення 

науково-дослідної та організаційної роботи;  

- під час здійснення досліджень, написання наукових текстів 

дотримуватись принципів академічної доброчесності; 

- виступати на засіданнях гуртка та науково-практичних заходах 

(конференціях, семінарах, круглих столах тощо) з науковими 

повідомленнями й доповідями;  

- виконувати доручення керівника гуртка, що пов’язані з організацією 

наукової роботи; 

- розробляти обрану тему наукової роботи. 

6.3. Членство в гуртку припиняється:  

- за власним бажанням члена гуртка;  

- за рішенням не менше 2/3 членів гуртка у випадках порушення цього 

Положення, а також принципів академічної доброчесності. 

 

7. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЧЛЕНІВ 

ГУРТКА ТА ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ 
 

7.1. Наукова робота повинна відповідати наступним основним 

вимогам: 

- актуальність теми дослідження;  

- наявність елементів новизни дослідження, недопустимість плагіату і 

компіляції;  
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- теоретична або практична спрямованість дослідження;  

- використання сучасних літературних джерел;  

- наявність емпіричного матеріалу;  

- застосування сучасної методології наукових досліджень;  

- формування проблемних питань, висновків і пропозицій за темою 

дослідження.  

7.2. Наукові роботи здобувачів можуть виконуватися у співавторстві, у 

тому числі спільно з викладачами.  

7.3. Опублікування результатів дослідження і впровадження їх в 

практичну діяльність або освітній процес; доповіді за результатами 

дослідження на наукових семінарах і конференціях (опублікування тез 

доповідей).  

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

8.1. Гурток може бути реорганізованим та ліквідованим наказом 

ректора за вмотивованим поданням кафедри. 

8.2. Положення про науковий гурток кафедри розглядається та 

схвалюється Вченою радою Університету та вводиться в дію наказом 

ректора.  

8.3. Пропозиції щодо змін і доповнень Положення про науковий гурток 

кафедри вносяться кафедрами, розглядаються та схвалюються Вченою радою 

Університету та вводяться в дію наказом ректора. 

8.4. У випадку внесення змін або доповнень у нормативно-правові 

документи, що регламентують питання цього Положення, відповідні пункти 

Положення втрачають свою чинність і вступають у дію внесені зміни.  

 

  



Додаток 1 

до Положення про студентський науковий 

гурток у ВНПЗ «ДГУ» 

 

ПЛАН  

засідань студентського наукового гуртка кафедри ________________________________________________________ 
(назва кафедри) 

Дніпровського гуманітарного університету на __________________  семестр 20__/20__ навчального року 
(осінній або весняний) 

№ 

з/п 
Тематика засідань Назва кафедри 

Дата, час та 

місце 

проведення 

Відповідальна 

особа 
Примітка 

ВЕРЕСЕНЬ / ЛЮТИЙ 

1      

ЖОВТЕНЬ / БЕРЕЗЕНЬ 

2      

ЛИСТОПАД / КВІТЕНЬ 

3      

ГРУДЕНЬ / ТРАВЕНЬ 

4      

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри «___» ____________ 20____ протокол № _____. 

 

Завідувач кафедри    ____________________________  _____________________________ 
        (підпис)         (ім’я, прізвище) 


