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УЗГОДЖЕННЯ:
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докторантури
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Голова Вченої
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24.09.2021

Підпис

/

/ /
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КОРНІЙЧУК

Узгоджено

Володимир
ЧУМАК
/7 .

1
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у

Світлана
КАРПЛЮК
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Проректор 3
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виховної роботи
Проректор 3
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міжнародної
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студентського
братства
Юрисконсульт

24.09.2021

24.09.2021

24.09.2021

24.09.2021

24.09.2021

24.09.2021

24.09.2021

24.09.2021

24.09.2021
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

і

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 відповідно до обраної
спеціальності в рамках навчального процесу й 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 згідно із затвердженими тематичними планами
роботи кафедри.
1.3. Проблемна група- група студентів, які спільно працюють над
вирішенням тієї чи іншої наукової проблеми під науковим керівництвом
викладача.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ЗВІТНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОГО
НАУКОВОГО ГУРТКА / ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ
2.1. Метою роботи студентського наукового гуртка / проблемної групи є:
виявлення обдарованих студентів, схильних до науково-дослідної
роботи. Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науководослідної діяльності;
поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності
кафедр за участю студентів;
набуття навичок наукової роботи.
2.2. Основними завданнями студентського наукового гуртка / проблемної
групи є:
організація науково-дослідної роботи студентів;
поглиблене вивчення студентами обраної наукової теми.
2.3. Результатом роботи наукового гуртка / проблемної групи має бути
одна або кілька із зазначених позицій:
наявність студентських публікацій (зокрема тез, одноосібних чи в
співавторстві статей);
наявність творчих робіт (текстових (зокрема публікацій у ЗМІ),
графічних, ілюстративних, фото-, відео-, аудіоробіт, виробів із різних
матеріалів, дизайнерських рішень);
наявність матеріалів доповідей на засіданні наукового гуртка /
проблемної групи (додаються до протоколу засідання);
участь в олімпіадах, творчих і наукових конкурсах, культурномистецьких проектах, фестивалях.
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКИМ НАУКОВИМ
ГУРТКОМ / ПРОБЛЕМНОЮ ГРУПОЮ

3.1. Загальне керівництво роботою студентського наукового гуртка/
проблемної групи здійснює завідувач кафедри.
3.2. Поточну роботу студентського наукового гуртка / проблемної групи
організовує й контролює науковий керівник, котрий призначається завідувачем
кафедри з числа науково-педагогічних співробітників кафедри.
3.3. Керівництво науковою діяльністю студентського наукового гуртка/
проблемної групи може здійснювати науковий керівник, призначений на
засіданні кафедри з числа науково-педагогічних працівників кафедри, який має
науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) / доктора наук або
викладач, котрий не має наукового ступеня, але має значні наукові досягнення.
Діяльністю наукового гуртка / проблемної групи може опікуватися лише один
керівник.
3.4. Засідання студентського наукового гуртка/ проблемної групи
проводяться не рідше одного разу на місяць з обговоренням підсумків наукових
робіт, реферативних повідомлень тощо.
3.5. Членом студентського наукового гуртка/ проблемної групи може
бути будь-який студент, який хоче поглибити свої знання з предмету й набути
навичок дослідницької роботи.
3.6. Організаційна робота студентського наукового гуртка/ проблемної
групи здійснюється старостою, який обирається відкритим голосуванням на
засіданні гуртка чи проблемної групи й затверджується науковим керівником
гуртка.
3.7. До початку навчального року складається розгорнутий річний план
роботи студентського наукового гуртка / проблемної групи, який розробляється
відповідно до науково-дослідної тематики кафедри.
3.8. Кількість членів студентського наукового гуртка має бути більше 12
студентів, а проблемної групи - більше 6 осіб.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО
НАУКОВОГО ГУРТКА / ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ

4.1. Члени студентського наукового гуртка/ проблемної групи мають
право:
виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом науковопедагогічного співробітника кафедри;
публікувати свої роботи в університетських та інших наукових
виданнях;
брати участь у наукових конференціях, олімпіадах, виставках та
конкурсах різного рівня;
переходити за власним бажанням з одного студентського наукового
гуртка / проблемної групи в інші;
обирати й бути обраним до керівних органів студентського
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наукового гуртка / проблемної групи.
4.2. Члени студентського наукового гуртка/ проблемної групи
зобов’язані:
- бути присутнім та виступати з доповідями й науковими
повідомленнями на засіданнях студентського наукового гуртка/ проблемної
групи;
- брати участь у всіх заходах, що організовуються в межах діяльності
студентського наукового гуртка / проблемної групи;
- сприяти залученню до студентського наукового гуртка / проблемної
групи нових членів.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТАРОСТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО
ГУРТКА / ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ
5.1. Складати спільно з науковим керівником плани та звіти про роботу
студентського наукового гуртка / проблемної групи, своєчасно представляти їх
до Ради студентського наукового товариства університету.
5.2. Сприяти своєчасному виконанню плану наукових робіт членами
студентського наукового гуртка / проблемної групи.
5.3. Систематично інформувати Раду студентського наукового товариства
університету про роботу студентського наукового гуртка / проблемної групи.
5.4. Періодично звітувати про роботу на засіданнях студентського
наукового гуртка / проблемної групи і Ради студентського наукового
товариства університету.
5.5. Забезпечувати зв’язок студентського наукового гуртка / проблемної
групи з Радою студентського наукового товариства університету.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Положення про студентський науковий гурток і проблемну групу
Житомирського державного університету імені Івана Франка затверджується
вченою радою університету й уводиться в дію наказом ректора.
6.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку
встановленому для його прийняття та вводяться в дію наказом ректора.
6.3. Відповідальність за актуалізацію цього Положення та контроль за його
виконанням несуть посадові особи Університету відповідно до їх
функціональних обов’язків.
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АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТУ
№
прим.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Куди передано
(підрозділ)
Навчальнонауковий
інститут
педагогіки
Навчальнонауковий
інститут
філології та
журналістики
Навчальнонауковий
інститут
іноземної
філології
Фізикоматематичний
факультет
Історичний
факультет
Природничий
факультет
Соціальнопсихологічний
факультет
Факультет
фізичного
виховання і
спорту
Навчальний
відділ
Навчальнометодичний
відділ
Відділ
моніторингу
якості освіти
Відділ
аспірантури та
докторантури

Дата
передачі

Прізвище та ім ’я

24.09.2021

Валентина
Танська

24.09.2021

Олексій
Башманівський

24.09.2021

Марина
Полховська

24.09.2021

Анатолій
Франовський

24.09.2021
24.09.2021

Олександр
Жуковський
Руслана
Романюк

24.09.2021

Ірина Тичина

24.09.2021

Тамара Кутек

24.09.2021

Ігор
Вербовський

24.09.2021

Альона Гирина

24.09.2021

Юлія Словінська

24.09.2021

Інеса Новіцька

Підпис
отримувача

Примітки

у//

//

А
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АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ
№ пор.

Прізвище та ім ’я

Підпис
ознайомленої особи

Дата
ознайомлення
24.09.2021

1.

Валентина Танська

2.

Олексій Башманівський

24.09.2021

3.

Марина Полховська

24.09.2021

4.

Анатолій Франовський

24.09.2021

5.

Олександр Жуковський

24.09.2021

6.

Руслана Романюк

7.

Ірина Тичина

8.

Тамара Кутек

24.09.2021

9.

Ігор Вербовський

24.09.2021

10.

Альона Гирина

24.09.2021

11.

Юлія Словінська

24.09.2021

12.

Інеса Новіцька

24.09.2021

ТІМ

У

М'

//

Примітки

24.09.2021
24.09.2021
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АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
№ листа (сторінки/пункти)
№
зміни

Підпис
особи,
яка
внесла
зміну

Дата
внесення
зміни

Дата
введення
зміни

Зміненого

Заміненого

Нового

Анульованого

1.

-

-

-

26.12.2019

26.12.2019

2.

розділ 3
п. З.З.,
стор.6

розділ 3
п. З.З.,
стор.6

розділ 3,
п. 2.З.,
стор.5
-

-

24.09.2021

24.09.2021

3.

-

-

-

24.09.2021

24.09.2021

4.

-

-

-

24.09.2021

24.09.2021

5.

-

-

-

24.09.2021

24.09.2021

розділ 6,
п. 6.1.,
стор.7
розділ 6,
п. 6.2.,
стор.7
розділ 6,
п. 6.З.,
стор.7

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ЗО.
31.
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АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ
№
пор.

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата
ревізії

Підпис

Висновок щодо
адекватності

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ЗО.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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