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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 

 

1. Загальні положення. 
1.1. Науково-дослідна робота студентів – це комплекс заходів наукового, 

методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх 

студентів навичкам наукових досліджень відповідно до обраної спеціальності 

в межах навчального процесу й поза ним. 

Для виконання цих заходів у вищих навчальних закладах створюються 

студентські наукові гуртки та проблемні групи. 

1.2. Науковий гурток – об’єднання студентів при кафедрі, що 

формується за напрямком наукової діяльності кафедри згідно із 

затвердженими тематичними планами роботи кафедри. 

1.3. Проблемна група – об’єднання студентів при кафедрі, учасниками 

якого є здібні й талановиті в науковій роботі студенти за основними 

науковими проблемами наукової діяльності кафедр, рекомендовані 

керівниками наукових гуртків. 

1.4. Наукові гуртки та проблемні групи входять до складу Студентського 

наукового товариства університету. 
 

2. Мета й завдання студентського наукового гуртка та проблемної 

групи. 
2.1. Метою роботи студентського наукового гуртка та проблемної групи 

є створення умов для науково-дослідної діяльності здібних і талановитих 

студентів. 

2.2. Основними завданнями студентського наукового гуртка та 

проблемної групи є:  

 виявлення талановитих та активних студентів; 

 організація науково-дослідної роботи студентів; 

 поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни; 

 залучення студентів до наукових проблем кафедри. 

2.3. Форми роботи студентського наукового гуртка та проблемної групи: 

засідання, участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, 

публікації наукових статей, наукові дослідження. 
 

3. Організація й керівництво студентським науковим гуртком і 



проблемною групою. 
3.1. Наукові гуртки створюються за рішенням кафедри. Робота 

наукового гуртка здійснюється відповідно до науково-дослідної та 

навчально-методичної діяльності кафедри. 

3.2. Кількість членів студентського наукового гуртка має бути не менше 

10 студентів, а проблемної групи – не менше 5 осіб. 

3.3. Загальне керівництво роботою студентських наукових гуртків та 

проблемних груп при кафедрі здійснює завідувач кафедри. 

3.4. Поточну роботу студентського наукового гуртка та проблемної 

групи організовує й контролює науковий керівник, що призначається 

рішенням засідання кафедри з науково-педагогічних співробітників кафедри. 

3.5. Керівництво науковою діяльністю студентського наукового гуртка 

та проблемної групи здійснює викладач, який має науковий ступінь, як 

виняток – викладач, який не має наукового ступеня, однак має значні наукові 

досягнення. 

3.6. Засідання студентського наукового гуртка та проблемної групи 

проводяться не рідше одного разу на місяць з обговоренням підсумків 

наукових робіт, реферативних повідомлень тощо. 

3.7. Організаційну роботу студентського наукового гуртка та проблемної 

групи здійснює староста, що обирається відкритим голосуванням на засіданні 

й затверджується науковим керівником гуртка. 

3.8. На початку навчального року керівник студентського наукового 

гуртка та проблемної групи складає попередній річний план роботи 

наукового студентського наукового гуртка та проблемної групи, який 

розробляється відповідно до науково-дослідної тематики даної кафедри. 

План роботи затверджується рішенням кафедри. 

3.9. Звіт керівника студентського наукового гуртка чи проблемної групи 

заслуховується й затверджується на засіданні кафедри. 

 

4. Права та обов’язки членів наукового гуртка та проблемної групи. 
4.1. Членом наукового гуртка чи проблемної групи може бути кожен 

студент університету, який успішно виконує навчальний план та виявляє 

бажання й схильність до науково-дослідної роботи. 

4.2. Усі члени наукового гуртка та проблемної групи входять до складу 

Студентського наукового товариства університету й зобов’язані 

дотримуватися положення про студентське наукове товариство. 

4.3. Члени студентського наукового гуртка та проблемної групи мають 

такі права й обов’язки: 

 бути присутнім і виступати з доповідями й науковими 

повідомленнями на засіданнях студентського наукового гуртка 

(проблемної групи); 

 виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом науково-

педагогічного співробітника кафедри; 

 публікувати свої роботи в загальноуніверситетських та інших 

наукових виданнях; 



 брати участь у наукових конференціях, олімпіадах, виставках та 

конкурсах різного рівня; 

 переходити за власним бажанням з одного студентського наукового 

гуртка в інший, з однієї проблемної групи в іншу; 

 брати участь у всіх заходах, що організовуються в межах діяльності 

студентського наукового гуртка та проблемної групи; 

 сприяти залученню до гуртка або проблемної групи нових членів. 

4.4. Члени наукових гуртків та проблемних груп можуть бути виключені 

з їх складу, якщо: 

 подали заяву про виключення за власним бажанням;  

 закінчили навчання в університеті;  

 не виконують навчальний план;  

 без поважних причин не беруть участі в роботі наукових гуртків. 

 

5. Права та обов’язки старости студентського наукового гуртка та 

проблемної групи. 
5.1. Староста спільно з науковим керівником складає плани й звіти про 

роботу студентського наукового гуртка та проблемної групи, своєчасно подає 

їх до Ради студентського наукового товариства університету. 

5.2. Систематично проводить організаційну роботу. 

5.3. Сприяє своєчасному виконанню плану наукових робіт членами 

студентського наукового гуртка та проблемної групи. 

5.4. Систематично інформує ради студентського наукового товариства 

університету про роботу студентського наукового гуртка та проблемної 

групи. 

5.5. Періодично звітує про роботу на засіданнях студентського 

наукового гуртка та проблемної групи й ради студентського наукового 

товариства університету. 

5.6. Забезпечує зв’язок студентського наукового гуртка та проблемної 

групи з радою студентського наукового товариства університету. 

5.7. Захищає інтереси студентського наукового гуртка та проблемної 

групи в раді студентського наукового товариства університету.  

 

6. Права та обов’язки керівника наукового гуртка чи проблемної 

групи. 
6.1. Керівник наукового гуртка чи проблемної групи відповідає за 

організацію та проведення науково-дослідної роботи групи студентів за 

профілем кафедри. 

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

проведення засідань гуртка чи проблемної групи, розгляд на них актуальних 

наукових доповідей. 

6.3. Спільно з науково-педагогічним складом кафедри та активом 

наукового товариства університету (факультету) керівник залучає до роботи 

в гуртку чи проблемній групі студентів, які виявили схильність до науково-



дослідної роботи. 

6.4. Проводить індивідуальні співбесіди з членами гуртка чи групи, 

виявляє коло їх наукових інтересів і рівень підготовки, розподіляє тематику 

наукових досліджень та надає відповідну допомогу (складання плану 

наукового дослідження, пошук необхідної наукової і спеціальної літератури 

та інших джерел інформації; оформлення результатів дослідження або 

наукової роботи; підготовку тез виступів і доповідей з наукової роботи до 

участі в наукових семінарах та конференціях; підготовку публікацій за 

результатами наукового дослідження). 

6.5. Організовує участь членів гуртка чи проблемної групи в науково-

практичних конференціях, семінарах, круглих столах та конкурсах. 

6.6. Бере участь у роботі конкурсної комісії з визначення переможців 

кафедрального й факультетського турів конкурсу на кращу наукову роботу 

студентів. 

6.7. Подає пропозиції від кафедри до програми звітної студентської 

наукової конференції. 

6.8. Порушує клопотання перед керівництвом кафедри, факультету про 

відзначення найактивніших членів наукового гуртка чи проблемної групи. 

6.9. Відповідає за ведення документації гуртка (проблемної групи) та 

контролює процес виконання наукового дослідження. 

 

7. Документація наукового гуртка та проблемної групи. 
7.1. План роботи на навчальний рік, затверджений засіданням кафедри, 

який містить назву наукового гуртка чи проблемної групи, керівника, мету й 

завдання, календарний план заходів, тематику наукових досліджень 

студентів (Додаток 1). 

7.2. Листок обліку засідань наукового гуртка чи проблемної групи 

(Додаток 2). 

7.3. Протоколи засідання наукового гуртка чи проблемної групи (за 

потреби). 

7.4. Річний звіт роботи гуртка (Додаток 2). 

 

 

 



Додаток 1 

до Положення про студентські наукові 

гуртки та проблемні групи  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

на засіданні кафедри 

_____________________________  

назва кафедри 

(протокол № __від______________) 

Зав. кафедрою___________________ 

       підпис 
_____________________________ 

Прізвище, ініціали 
 

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА (ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ) 

 НА ______________ НАВЧАЛЬНИЙ РІК  

 

Назва:_________________________________________________________________________ 

Науковий керівник:__________________________________________________________________ 

прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада  

 

Мета і завдання:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

Календарний план роботи: 

 

№ Назва і вид роботи Термін виконання 

   

   

   

   

   

   

   

 

Науковий керівник:___________________      ______________________  

підпис   прізвище, ініціали 

УЗГОДЖЕНО  

 

Декан факультету 

___________          ________________________  

 підпис    прізвище, ініціали  

«___»_____________________ ____ р.



Додаток 2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 

 

ЛИСТОК ОБЛІКУ ЗАСІДАНЬ НАУКОВОГО ГУРТКА (ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ) 

Факультет _________________________________Кафедра ____________________________________________________ 

Назва гуртка ____________________________________________________________________________________________ 

(проблемної групи) 
______________________________________________________________________________________________________ 

Науковий керівник _______________________________________Староста ______________________________________ 

Навчальний рік ________________________________________ 

 
№№ Прізвище, ініціали члена 

гуртка 

Рік вступу 

до гуртка 

Курс, 

група 

Тема дослідження Дата 

виступу 

Оцінка результатів роботи 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



Облік засідань наукового гуртка 

(проблемної групи) 
 

№№ Прізвище, ініціали студентів Дата засідань 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

ЗВІТ 

про роботу наукового гуртка (проблемної групи)  за          навчальний рік 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Науковий керівник: ______________________________________________________ 

Звіт затверджено на  

засіданні кафедри ________________________________________________________ 


