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Про організацію студентської наукової роботи
Студентська науково-дослідна робота (далі НДРС) - один з найважливіших засобів
підвищення якості підготовки спеціалістів (Додатки 1,2, 3).
До НДРС залучаються студенти як денної та заочної форм упродовж усього терміну їх
навчання, які виконують навчальний план і виявляють схильність, здібності до поглибленого
вивчення науки і творчої роботи. До науково-дослідної роботи залучаються також здібні
школярі.
1. ЗОБОВ´ЯЗУЮ завідувачів кафедр
1.1. Затвердити склад та плани роботи наукових гуртків, проблемних груп на 2018/2019 н.р.
1.2.Здійснювати контроль за організацією та засіданнями студентських наукових гуртків
(проблемних груп) не менше одного разу на місяць.
1.3. До відділу наукової роботи та міжнародних зв’язків до 28.09.18 р. подати затверджені
Радою факультету у паперовому та електронному варіантах
 плани НДРС кафедр (додаток 3)
 списки (склад) груп/гуртків (додаток 4)
 графік засідань СНГ (проблемних груп) (додаток 5).
2. Відповідальним особам за НДРС факультету:
2.1. Організувати НДРС, створити Раду студентського наукового товариства (голова ради,
секретар ради та членів Ради). Факультетські ради студентського наукового товариства
співпрацюють з проблемними групами кафедр, гуртками, науково-методичними радами
факультетів, студентською радою університету.
2.1.1. Створити презентації про наукову діяльність молодих учених факультетів для
розміщення на веб-сайті університету до 1.11.2018 р.
2.2. Інформацію про склад Наукового студентського товариства факультету подати до
01.10.18 р. у паперовому та електронному варіантах у відділ наукової роботи та міжнародних
зв’язків.
3.Деканам факультетів:
3.1. Затвердити на вчених радах факультетів
- визначені кафедрами теми НДРС,
- систематично заслухати звіти завідувачів кафедр про хід їх виконання;
- плани НДРС кафедр (додаток 3)
3.2. Звіт Ради наукового студентського товариства факультету здійснювати на звітній
студентській конференції.
4. Відділу наукової роботи та міжнародних зв’язків підготувати наказ про діючі проблемні
групи наукові гуртки студентів.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків

В.П. Зінченко

Додаток 1
Схвалено на засіданні вченої
ради
Глухівського національного
педагогічного університету імені
Олександра Довженка
"26"02.2014 р., протокол № 8
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК ТА
ПРОБЛЕМНУ ГРУПУ
ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
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 – організаційне утворення на кафедрі, учасниками
якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком
наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів
роботи кафедри для студентів молодших курсів. Це перший етап, початкова
форма оволодіння майбутніми фахівцями навичками наукового дослідження.
Робота у гуртках забезпечує необхідне поєднання масових форм роботи (бесіди,
диспути, тематичні вечори, обговорення доповідей тощо) з обов’язковим
дослідженням кожним студентом індивідуальної теми. Робота у науковому
гуртку має творчий характер і виховує у студента якості дослідника, збагачує і
закріплює знання й уміння студентів, готує їх до розв’язання завдань, які мають
практичне значення для держави.
За підсумками роботи наукового гуртка впродовж звітного періоду, його
керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій
роботі за напрямком наукової діяльності кафедри до участі в роботі проблемної
групи на кафедрі.
1.3. Проблемна група – організаційне утворення на кафедрі, учасниками
якого є найбільш здібні і талановиті в науковій роботі студенти за основними
науковими проблемами наукової діяльності кафедр, рекомендовані керівниками
наукових гуртків. До роботи у них залучаються студенти старших курсів.
2. Мета і завдання студентського наукового гуртка та проблемної групи
2.1. Метою роботи студентського наукового гуртка та проблемної групи є:
2.1.1. Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науководослідної роботи студентів.

2.1.2. Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності
кафедр за участю студентів.
2.1.3. Придбання навичок наукової роботи.
2.1.4. Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.
2.2. Основними завданнями студентського наукового гуртка та проблемної
групи є:
2.2.1. Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науководослідної роботи.
2.2.2. Організація науково-дослідної роботи студентів.
2.2.3. Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.
3. Організація і керівництво студентським науковим гуртком і
проблемною групою
3.1. Загальне керівництво роботою студентського наукового гуртка та
проблемної групи здійснює завідувач кафедри.
3.2. Поточну роботу студентського наукового гуртка та проблемної групи
організовує і контролює науковий керівник, що призначається завідувачем
кафедри з числа науково-педагогічних співробітників кафедри.
3.3. Керівництво науковою діяльністю студентського наукового гуртка та
проблемної групи може здійсняти тільки викладач, який має науковий ступінь
доктора або кандидата наук, у виключних випадках – викладач, який не має
наукового ступеня.
3.4. Засідання студентського наукового гуртка та проблемної групи
проводяться не рідше одного разу на місяць з обговоренням підсумків
наукових робіт, реферативних повідомлень та ін.
3.5. Членом студентського наукового гуртка та проблемної групи може
бути
будь-який студент, який хоче поглибити свої знання з предмету і набути
навичок дослідницької роботи.
3.6. Організаційна робота студентського наукового гуртка та проблемної
групи здійснюється старостою, який обирається відкритим голосуванням на
засіданні і затверджується науковим керівником гуртка.
3.7. До початку навчального року складається розгорнутий річний план
роботи наукового студентського наукового гуртка та проблемної групи, який
розробляється відповідно до науково-дослідної тематики даної кафедри.
3.8. Організовуються міжкафедральні наукові конференції.
3.9. Кількість членів студентського наукового гуртка має бути більше 12
студентів, а проблемної групи – більше 6 осіб.
4. Права і обов’язки членів студентського наукового гуртка та проблемної
групи
4.1. Бути присутнім і виступати з доповідями і науковими
повідомленнями на засіданнях студентського наукового гуртка та проблемної
групи.
4.2. Виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом науковопедагогічного співробітника кафедри.
4.3. Публікувати свої роботи в загальноуніверситетських та інших
наукових виданнях.
4.4. Брати участь у наукових конференціях, олімпіадах, виставках та
конкурсах різного рівня.

4.5. Переходити за власним бажанням з одного студентського наукового
гуртка та проблемної групи в іншій.
4.6. Брати участь у всіх заходах, що організовуються в межах діяльності
студентського наукового гуртка та проблемної групи.
4.7. Сприяти залученню до гуртка або дискусійного клубу нових членів.
4.8. Обирати і бути обраним до керівних органів студентського наукового
гуртка та проблемної групи.
4.9. Користуватися перевагою при відборі в магістратуру та аспірантуру
(за умови досягнення певних успіхів у науково-дослідній роботі).
5. Обов’язки старости студентського наукового гуртка та проблемної
групи.
5.1. Складання спільно з науковим керівником планів і звітів про роботу
студентського наукового гуртка та проблемної групи і своєчасне представлення
їх до Ради студентського наукового товариства університету.
5.2. Систематичне проведення організаційної роботи.
5.3. Сприяння своєчасному виконанню плану наукових робіт членами
студентського наукового гуртка та проблемної групи.
5.4. Систематичне інформування Ради студентського наукового
товариства університету про роботу студентського наукового гуртка та
проблемної групи.
5.5. Періодичний звіт про роботу на засіданнях студентського наукового
гуртка та проблемної групи і Ради студентського наукового товариства
університету.
5.6. Забезпечення зв’язку студентського наукового гуртка та проблемної
групи з Радою студентського наукового товариства університету.
5.7. Представлення інтересів студентського наукового гуртка та
проблемної групи в Раді студентського наукового товариства університету.

Додаток 2
ПОЛОЖЕННЯ
про студентське наукове товариство Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка
1. Загальні положення
1.1. Наукове студентське товариство Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка (надалі – НСТ) як громадське об’єднання діє з
метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з
обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих
здібностей студентів Університету, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової
діяльності в процесі навчання у вищому навчальному закладі, участі у вирішенні актуальних
науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем.
1.2. НСТ – це добровільна громадська організація студентів, які виявляють інтерес до
науково-організаційної і дослідницької роботи та беруть у ній активну участь.
1.3. НСТ органічно пов'язане з навчально-виховним процесом в Університеті. НСТ
сприяє підвищенню якості фахової підготовки студентів, розширенню загального і
професійного кругозору майбутніх спеціалістів, більш поглибленому засвоєнню навчального
матеріалу, формуванню самостійності, креативності, розвитку спеціальних професійних
навичок і вмінь.
1.4. Членами НСТ можуть бути студенти та магістранти, що активно займаються
пошуковою та науково-дослідною роботою, рекомендовані кафедрами Університету.
1.5. Голова ради та секретар ради студентського наукового товариства обираються на
розширеному засіданні ради студентського наукового товариства Університету з
урахуванням пропозицій рад студентських наукових товариств інститутів та факультетів.
2. Завдання НСТ
2.1. Активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності студентства з
метою забезпечення найбільш глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю,
формування навичок самостійного проведення наукових досліджень та творчого підходу до
вирішення актуальних науково-практичних і теоретичних проблем.
2.2. Залучення найбільш обдарованих студентів до активної участі у науково-дослідній
діяльності кафедр, факультетів у складі наукових проблемних груп і гуртків.
2.3. Надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам у реалізації
їх творчих ідей, пропозицій тощо.
2.4. Популяризація серед студентів досягнень науки і техніки, посилення наукового
аспекту в підготовці спеціалістів та магістрантів.
2.5. Заохочення студентів, які досягли помітних успіхів у науково-дослідній роботі.
2.6. Участь в організації І етапу та сприяння проведенню ІІ етапу всеукраїнських
олімпіад із дисциплін та спеціальностей.
2.7. Сприяння підготовці матеріалів для участі кращих студентів Університету у
виконанні зовнішніх академічних програм, отримання відповідних стипендій та грантів.
2.8.
Навчання студентів методів лабораторних досліджень, вивчення сучасної
апаратури, оволодіння новими методами наукових досліджень.
2.9. Організація і проведення на кафедрах ВНЗ тематичних студентських олімпіад.
2.10. Організація та проведення студентських наукових конференцій, симпозіумів,
семінарів, виставок студентських наукових робіт.
2.11. Сприяння публікації та впровадженню в практику найкращих студентських
наукових робіт.
2.12 Робота з професійної орієнтації школярів.
3. Функції НСТ
3.1 Здійснення організаційного і методичного забезпечення заходів щодо пошуку,
відбору і навчання талановитої молоді для організації її активної участі у науково-дослідній
роботі:
а) проведення студентських олімпіад;
б) організація конкурсів наукових проектів;
в) підготовка наукових конференцій, шкіл-семінарів, круглих столів;
г) здійснення інших творчих змагань.

3.2 Внесення конкретних пропозицій щодо вдосконалення науково-методичної роботи з
обдарованою молоддю, активізації її участі у наукових дослідженнях.
3.3 Сприяння створенню творчих студентських колективів та організацій, їхньої
ефективної діяльності.
3.4 Вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду вищих навчальних та
академічних закладів з питань організації науково-дослідної роботи студентів.
3.5 Допомога студентам, що беруть участь у конкурсах, академічних програмах, у
вивчення іноземних мов, стажування, навчання за кордоном, отримання стипендій та грантів.
3.6 Проведення попереднього відбору та апробації кращих студентських робіт та їх
представлення для участі в конкурсах.
3.7 Координація роботи структурних підрозділів університету щодо удосконалення
науково-дослідної роботи студентів.
3.8 Сприяння збереженню устаткування в науково-дослідних та навчальних
лабораторіях, кабінетах.
4. Структура НСТ
4.1. Координаційним органом студентського наукового товариства Університету є його
рада.
4.2. Рада НСТ – виконавчий орган студентського наукового товариства, який здійснює
керівництво роботою НСТ у перервах між підсумковими конференціями НСТ.
4.3. Рада НСТ обирається з найбільш активних членів НСТ відкритим голосуванням на
підсумковій конференції та складається з голови, заступників, відповідального секретаря і
членів Ради НСТ, кількість яких встановлюється конференцією.
4.4. До складу ради НСТ Університету входять голови рад студентських наукових
товариств факультетів, інститутів, обрані представники студентського наукового активу.
Структурними підрозділами ради студентського наукового товариства Університету є ради
відповідних факультетів, інститутів.
4.5. Факультетські (інститутські) ради студентського наукового товариства
співпрацюють із проблемними групами кафедр, гуртками, науково-методичними радами
факультетів (інститутів), студентською радою Університету, іншими органами студентського
самоврядування.
4.6. Найвищим органом НСТ є підсумкова конференція членів НСТ Університету, на
якій заслуховується звіт Ради за минулий рік та обирається її новий склад. Підсумкова
конференція проводиться щорічно.
4.7. Загальне керівництво діяльністю НСТ здійснює проректор з наукової роботи.
5. Організація роботи НСТ
5.1. Основним принципом організації системи науково-дослідної роботи студентів
(НДРС) в університеті є її комплексність, що охоплює:
- інтеграцію навчально-виховного й наукового процесів;
- послідовність в освоєнні принципів, методів і технологій наукових досліджень
відповідно до стадій освітнього процесу;
- використання різних форм організації НДРС, як передбачених навчальними планами,
так і виконуваних поза ними;
- використання різних форм морального й матеріального заохочення осіб, які беруть
участь у системі НДРС;
- широке використання стимулюючих заходів змагального характеру різних рівнів та
ін.
5.2. Наукове студентське товариство та його ради працюють згідно з планом роботи,
який складається на навчальний рік та затверджується на засіданні ради НСТ Університету.
5.3. Контроль організації і проведення засідань ради, виконання плану роботи ради НСТ
Університету здійснює голова ради. Рада наукового студентського товариства співпрацює з
відділом організації наукової роботи. Рада звітується на розширеному засіданні наукового
студентського товариства в кінці навчального року. Підсумки діяльності підводяться на
звітній студентській конференції.
6. Права НСТ
6.1. Наукове студентське товариство має такі права:

вивчати за завданням ректорату стан роботи з обдарованою молоддю у кращих вищих
навчальних закладах МОН України, пропонувати конкретні заходи щодо її
удосконалення в Університеті;
- подавати пропозиції щодо нагородження студентів-переможців та призерів творчих
змагань, олімпіад, конкурсів і відзначення кращих наукових керівників та
організаторів студентської наукової роботи;
- пропонувати кандидатури студентів, які досягли значних успіхів у науковій
діяльності, для матеріального заохочення;
- приймати рішення і виносити пропозиції щодо конкретної фінансової чи матеріальної
допомоги і підтримки обдарованих студентів, покращення їх побутових умов та
здійснення соціального захисту;
- встановлювати і розвивати зв’язки з навчальними установами, провідними науковими
центрами, громадськими і благодійними фондами.
6.2. Члени НСТ мають право:
Бути присутніми та виступати з доповідями на кафедральних, міжкафедральних,
підсумкових студентських семінарах, конференціях тощо;
- брати участь у всіх заходах, які організує НСТ.
- користуватися науковою літературою бібліотеки Університету;
- переходити з одного наукового гуртка в інший, повідомляючи наукового керівника та
старосту гуртка;
- брати участь у наукових студентських експедиціях та екскурсіях, а також в
делегаціях, які направляються в інші навчальні заклади;
- публікувати свої роботи в збірниках, які видає Рада НСТ, університетських та
періодичних виданнях;
- користуватися пільгами за умови досягнення значних успіхів у науково дослідницькій роботі та навчанні під час відбору кандидатур в аспірантуру та
працевлаштуванні за спеціальністю.
7. Обов’язки НСТ
7.1. Члени наукового студентського товариства зобов’язані:
- дотримуватися статуту НСТ;
- виконувати рішення ради НСТ;
- розширювати свою загальну та спеціальну підготовку;
- брати участь у всіх заходах, які проводить гуртки та рада НСТ;
- виконувати науково-дослідницьку роботу у намічений термін;
- звітувати про підсумки своєї діяльності на засіданні студентської ради Університету.
7.2. НСТ зобов’язане готувати для відділу організації наукової роботи довідки,
рекомендації та інформацію про науково-дослідну роботу студентів Університету.
-

Додаток 3
ПОЛОЖЕННЯ
про студентську науково-дослідну роботу Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка
І.Загальні положення
1.1. Студентська науково-дослідна робота (надалі НДРС) – одна із найважливіших
форм висококваліфікованої підготовки спеціалістів з вищою освітою.
1.2. Мета НДРС – сприяти глибокому вивченню програмного матеріалу, розвитку
наукового мислення і творчого підходу до вирішення теоретичних і практичних завдань
майбутньої діяльності.
1.3. Завданнями НДРС є:
- поглиблення, розширення, систематизація теоретичних і практичних знань,
оволодіння методикою наукових досліджень;
- розвиток навичок самостійної пошукової діяльності, накопичення досвіду
дослідницької роботи;
- виховання творчого ставлення до наукового пошуку; підвищення власної наукової
активності;
- інтелектуальний і духовний розвиток особистості.
2. Організація і керівництво НДРС
2.1. Тематика НДРС визначається перспективним планом розвитку НДРС Університету
відповідно до специфіки факультету (інституту), кафедри і відображається в планах їх
наукової роботи та в індивідуальних планах викладачів.
2.2. До НДРС залучаються студенти денної та заочної форм упродовж усього терміну їх
навчання, які успішно виконують навчальний план і виявляють здібності до науки і творчої
діяльності. До науково-дослідної роботи залучаються також здібні школярі. За рахунок
НДРС здійснюється забезпечення наступності: здібний школяр – студент-відмінник –
обдарований магістр – талановитий аспірант – видатний науковець.
2.3. Кафедра обговорює і затверджує плани та звіти роботи наукових гуртків,
проблемних груп, рекомендує студентські наукові праці на конкурси, наукові конференції.
2.4. Вчені ради факультетів (інститутів), вчена рада Університету розглядають і
затверджують визначені кафедрами теми НДРС, систематично заслуховують звіти
завідувачів кафедр про хід їх виконання.
2.5. Загальне керівництво НДРС здійснюється ректором Університету та проректором з
наукової роботи, на факультетах – деканами, на кафедрах – завідувачами кафедр. У кожному
підрозділі визначаються відповідальні за НДРС.
2.6. Керівниками наукових робіт призначаються провідні викладачі кафедр, як правило,
із науковими ступенями і вченими званнями. В окремих випадках керівництво НДРС може
здійснюватись аспірантами. Керівництво науковою роботою планується в навчальне
навантаження викладача.
2.7. Результати НДРС подаються в щорічному звіті Університету, факультетів
(інститутів), кафедр у розділі “Науково-дослідна робота студентів.
3. Структурні підрозділи НДРС
3.1. Виконавчим органом з організації НДРС в Університеті є рада з НДРС, яку очолює
проректор з наукової роботи. На факультетах (інститутах) – рада з НДРС факультету
(інституту), яку очолює заступник декана (керівника інституту).
Рада з НДРС Університету формується ректоратом спільно з громадськими
організаціями і затверджується наказом ректора. Рада з НДРС факультету (інституту)
формується деканатом і затверджується розпорядженням декана факультету (керівника
інституту).
3.2. До складу Ради з НДРС Університету входять голови рад факультетів (інститутів) і
відповідальні за окремі види робіт (методичні питання, організація конференцій, конкурсів
та ін.), до складу рад факультетів (інститутів) входять керівники НДРС кожної кафедри.
3.3. Рада з НДРС має такі повноваження:
- здійснювати науково-методичне керівництво НДРС в Університеті;
- контролювати роботу факультетських (інститутських) рад із НДРС;

організовувати загальноуніверситетські заходи (конференції, семінари, виставки,
конкурси, олімпіади тощо);
- рекомендувати кращі студентські роботи до друку в наукових виданнях;
- пропонувати кандидатури кращих студентів та їхніх наукових керівників для
заохочення;
- узагальнювати і поширювати досвід організації навчально-дослідної та науководослідної роботи студентів різних факультетів Університету, інших вищих
навчальних закладів;
- забезпечувати облік організаційно-фінансових та науково-методичних питань роботи
студентів на кафедрах;
- організовувати і проводити роботу спільно з ліцеями, педагогічними училищами,
коледжами з обдарованою учнівською молоддю, співпрацювати з Малою академією.
3.4. Студентська наукова рада
3.4.1. Наукова рада студентів – це добровільна самостійна організація, мета якої
виявити і підтримати талановиту молодь, активізувати навчально-пізнавальну діяльність та
сприяти реалізації здібностей студентів, стимулюванню творчого самовдосконалення
особистості.
3.4.2. Наукова рада студентів проводить свою роботу в позанавчальний час.
4. Напрями і форми студентської науково-дослідної роботи
4.1. Система НДРС в Університеті здійснюється за органічно поєднаними напрямами,
реалізація яких забезпечує підготовку спеціалістів-дослідників:
- НДРС у навчальному процесі;
- НДРС, що здійснюється в позанавчальний час.
4.2. Навчально-дослідна робота студентів:
4.2.1. Навчально-дослідна робота студентів є обов'язковою, визначається навчальними
планами і має на меті:
- виробити в студентів навички наукової роботи, необхідні для поступового переходу
від опанування елементами науково-дослідної роботи до проведення власних
наукових досліджень та експериментів;
- сприяти глибшому засвоєнню теоретичних знань, отриманих студентами під час
вивчення навчальних дисциплін;
- розвивати високу вимогливість до себе, акуратність, точність у роботі.
4.2.2. Навчально-дослідна робота студентів передбачає:
- підготовку рефератів і повідомлень із навчальних дисциплін з елементами наукового
пошуку;
- запровадження елементів наукових досліджень у лабораторні роботи і практикуми;
- виконання індивідуальних завдань (тем, винесених на самостійне опрацювання) з
елементами наукових досліджень;
- виконання пошукових завдань у період виробничої, навчальної, педагогічної
практики;
- виконання наукових досліджень у спецкурсах та спецсемінарах з фахової підготовки;
- написання курсових, дипломних та магістерських робіт.
4.2.3. Уведення навчально-дослідної роботи студентів у навчальний план здійснюється
на основі рішення вченої ради Університету. Проведення навчальних форм НДРС
забезпечується викладачами кафедр, деканатами.
4.2.4. У розкладі навчально-дослідної роботи для студентів випускних курсів
планується спеціальний день або 4-6 годин у тиждень (як спецкурси та спецсемінари).
4.2.5. Керівництво навчально-дослідними роботами студентів передбачається
навчальним навантаженням викладачів.
4.2.6. Викладач, що керує науковими дослідженнями, зобов'язаний розробити
методичні рекомендації до визначених тем наукових досліджень, надавати студентам
відповідні консультації щодо наукової теми, оцінювати наукове значення їхньої роботи.
4.2.7. Результати навчально-дослідної роботи оформляються студентами у вигляді
наукових звітів (курсових, магістерських дипломних робіт) і захищаються перед комісією,
що призначається відповідною кафедрою.
4.2.8. Навчально-дослідна робота повинна бути завершеною за два тижні до початку
чергової екзаменаційної сесії. Результати, отримані студентами у процесі навчально-

дослідної роботи, можуть бути основою для продовження ними наукових досліджень у
позанавчальний час.
4.3. НДРС у позанавчальний період:
4.3.1. НДРС у позанавчальний період передбачає:
- роботу наукових гуртків та проблемних наукових груп, наукових товариств,
студентських наукових лабораторій;
- участь студентів у виконанні робіт з держбюджетної теми кафедри, Університету;
- участь в олімпіадах, конкурсах, виставках, у підготовці збірників наукових праць
студентів;
- участь у лекторській роботі щодо популяризації знань у галузі науки, техніки,
культури.
Проведення НДРС в позанавчальний час забезпечується радою НДРС.
4.3.2. Початковою формою наукової роботи у позанавчальний період для студентів, що
виявляють інтерес до наукових досліджень, є предметні та науково-дослідні гуртки, які
передбачають вивчення принципів, методів, прийомів ведення наукової роботи, формування
у студентів основних навичок, необхідних для подальшої самостійної роботи.
4.3.3. Студенти старших курсів працюють у проблемних групах, де упродовж
тривалого часу під керівництвом провідного науковця досліджують певну проблему.
4.3.4. Робота гуртків та проблемних груп проводиться за планом, затвердженим
відповідними кафедрами.
4.3.5. Керівники гуртків, проблемних груп надають студентам консультації, оцінюють
наукове значення студентських праць, дають характеристику наукових здібностей кожного
члена проблемної групи, пропонують кращі роботи до участі в студентських наукових
конференціях, конкурсах, олімпіадах.
4.3.6. НДРС завершується обов'язковим поданням звіту в письмовій формі,
повідомленням на засіданні гуртка, проблемної групи, науковій конференції.
4.3.6. Кращі студентські роботи після їх обговорення на засіданнях гуртка, проблемної
студентської групи за рекомендацією наукового керівника, кафедри пропонуються на звітну
студентську наукову конференцію чи конкурс.
4.3.7. На студентський науковий конкурс, що проводиться в Університеті,
пропонується один друкований примірник наукової роботи, підготовлений за відповідними
нормативами, обсягом до 40 сторінок. Критеріями відбору робіт є
самостійність
дослідження, його теоретична та практична цінність, належне технічне і зовнішнє
оформлення.
4.3.8. Оформлення студентських робіт, рекомендованих на Всеукраїнський конкурс,
забезпечує науковий керівник та особа, відповідальна за НДРС на факультеті (в інституті).
5. Організаційно-масові заходи:
5.1. До організаційно-масових заходів, що забезпечують НДРС, відносяться:
- предметні олімпіади, турніри з різних галузей знань,
- студентські конференції,
- огляди-конкурси дипломних і курсових робіт,
- виставки-конкурси науково-технічної творчості і результатів виробничих практик,
- огляди-конкурси на кращу організацію НДРС у групі, на факультеті (інституті) ,
Університеті.
5.2. Проведення студентських олімпіад, турнірів із різних галузей знань є ефективним
засобом об'єктивного виявлення та відбору обдарованої студентської молоді, реалізації
творчих здібностей студентів, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями,
активізації навчально-пізнавальної діяльності.
5.3. Конференції, конкурси та олімпіади проводяться за наказом ректора. Тематика
конференцій, конкурсів, олімпіад визначається радою з НДРС Університету, факультету
(інституту). Ректор затверджує оргкомітет з підготовки і проведення конференцій, конкурсів,
олімпіад, термін та умови їх проведення.
5.4. У роботі університетських конференцій, у конкурсах, олімпіадах беруть участь
студенти Університету та інших вищих навчальних закладів.
5.5. Підведення підсумків конкурсів, конференцій, олімпіад та нагородження їх
переможців відбувається на підсумковій конференції на День науки.
6. Заохочення студентів та наукових керівників

6.1. Організаційними заходами стимулювання науково-дослідної роботи студентів є:
затвердження індивідуальних планів для студентів, що успішно займаються науковою
роботою;
- уведення в навчальні плани спеціального дня наукової роботи за індивідуальним
планом;
- надання відряджень для роботи в бібліотеках інших міст, інших ВНЗ;
- проведення до Дня науки щорічних конкурсів на кращу студентську групу, кращу
кафедру Університету щодо організації наукової роботи студентів. Кращу групу,
кафедру визначає комісія, створена за наказом ректора, до складу якої входить
проректор з наукової роботи, декан/керівник, провідні науковці факультету
(інституту).
6.2. Формами морального заохочення студентів є:
- доповідь, виступ студента на конференції;
- публікація наукової статті, повідомлення за результатами дослідження у збірнику
студентських наукових праць;
- рекомендація щодо впровадження результатів дослідження у практику педагогічної
діяльності (запити дошкільних закладів, шкіл, відділів освіти);
- участь у всеукраїнських, міжнародних конкурсах, конференціях;
- поїздки до інших ВНЗ з науковими доповідями;
- грамоти і дипломи переможця конференції, конкурсу та олімпіади;
- подяки завідувачів кафедр, деканів факультетів, керівників інститутів, ректора
Університету;
- публікація про переможців у районних, обласних, всеукраїнських засобах масової
інформації.
Для студентів-призерів всеукраїнських, міжнародних олімпіад і конкурсів формами
морального заохочення можуть бути:
- звільнення від складання іспитів з відповідних навчальних предметів з отриманням
вищого бала;
- надання можливості навчання за індивідуальним планом;
- право продовжувати навчання за спеціальністю у провідних вищих закладах освіти
України та за кордоном;
- рекомендація в магістратуру, аспірантуру.
6.3. Студентам, рекомендованим для участі у всеукраїнських, міжнародних конкурсах,
конференціях, оплачується проїзд, вартість проживання і добові на загальних підставах.
6.4. Форми матеріального заохочення для студентів:
- підвищена стипендія;
- іменна стипендія;
- сертифікат участі в НДРС (отримують учасники конференцій, конкурсів та олімпіад),
який дає право першочергового доступу до наукових фондів бібліотек та роботи в
мережі Internet;
- екскурсія до інших міст;
- путівка в будинок відпочинку, санаторій;
- цінний подарунок;
- грошова винагорода.
6.5. Форми морального і матеріального заохочення для викладачів, що керують НДРС:
- компенсування робочого часу, витраченого на методичне забезпечення НДРС
(гуртків, проблемних груп, олімпіадних та конкурсних завдань, робота зі студентами
за індивідуальним планом тощо) за рахунок включення його в навчальне
навантаження;
- грошова винагорода;
- нагородження почесними відзнаками Міністерства освіти і науки України.
7. Робота з творчо обдарованою учнівською молоддю
7.1. Рада з НДРС Університету заохочує провідних викладачів до роботи з творчо
обдарованою учнівською молоддю. При Університеті може діяти Мала академія наук.
7.2. Діяльність Малої академії визначається її статутом.
-

8. Взаємозв'язок НДРС з науково-методичною роботою Університету
8.1. Зміст науково-методичної роботи визначається специфікою підготовки фахівців.
Результати науково-методичної роботи студентів та їхніх керівників НДРС обговорюються
на методичній раді Університету .
8.2. В Університеті систематично видається інформаційний бюлетень НДРС, де
висвітлюються кількісні (участь студентів у науково-дослідній роботі, участь професорськовикладацького і наукового складу Університету в НДРС) і якісні показники результатів
наукової роботи студентів: кількість опублікованих робіт студентами чи у співавторстві з
науковими керівниками, кількість доповідей на конференціях, кількість робіт, представлених
на всі тури всеукраїнських конкурсів на кращу студентську наукову роботу, із них –
відзначені нагородами, кількість лабораторних установок, створених студентами для
навчального процесу.

ПЛАН
науково-дослідної роботи студентів кафедри ________________________________
на 2018/2019 навчальний рік
№
п/п
1

Назва наукового гуртка, проблемної
групи
2

Керівник

Зміст роботи

3

4

Примітка: на кафедрі має бути план роботи гуртка чи групи.

Затверджено на засіданні кафедри від _________________
Завідувач кафедри _______________________________-

Кількість
студентів
5

ДОДАТКИ
Додаток 4

СПИСОК ЧЛЕНІВ СНГ (проблемної групи)
на 2018/2019 н. р.
________________________________________________
(назва СНГ)
_______________________________________________
(профільна кафедра)
Напрям дослідження: _____________________________________________
№

ПІП (повністю)

Факультет, група

п/п

Завідувач кафедри
Керівник

_____________ / П.І.П./
____________ / П.І.П/

Додаток 5
Графік роботи науково-проблемних груп та гуртків
кафедри ______________________________________
Приклад заповнення

Назва

Вид
об’єднання

Науковий
керівник

Староста

Педагогічний
клуб

Доц., к.
пед. наук.
Гужанова
Т.С.

Павлов С.В.,
32 гр ННІГО

Кіл.
студ

№

1

Студентський
педагогічний клуб
„ПОШУК”

бюро
студія
гурток
.
Завідувач кафедри
Керівник

_____________ / П.І.П./
____________ / П.І.П/

15

Графік роботи
День тижня
Час
роботи
Кожна друга
середа
місяця

15.00

Ауд.

9

