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1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Студентський науковий гурток здобувач1в вищ о1 осв1ти (даш -  
Гурток) Державного уш верситету економпси i технологш  (далг -  Ушверситет) е 
добровшьним молод1жним науковим творчим об'еднанням здобувач1в вищ о1 

осени , яга навчаються в Ушверситет1 та виявили бажання поглибленого 
вивчення певно1 науково1 проблематики вщповщно до галузей знань, 
специальностей та напрям1в наукових дослщжень кафедр Ушверситету.

1.2. У свош д1яльност1 Гурток мае керуватися Статутом Ушверситету, 
спиратися на чинне законодавство Украши, Положения про вщ повщ ш  
навчал ьно-науков1 ш ститути/факультети та кафедри У нтерситету.

1.3. Гурток може створюватися окремо при кожнш кафедрг Створення 
гуртка шщпое кафедра, розглядаючи це питания на своему засщанш. 
Затвердження р1шення кафедри про створення гуртка вщбуваетъся на засщ анш  
Вчено! Ради вщ повщ ного навчально-наукового шституту (факультету).

1.4. На однш кафедр1 може функцюнувати декщька Гуртюв, тематичне 
спрямування та д1яльшсть яких, як правило, вщповщае спещ альностям кафедри 
(для випускових кафедр Уш верситету) або сферам наукових дослщжень 
виклада1пв (для невипускових кафедр Ушверситету).

1.5. 3 метою штеграцп наукових дослщ жень здобувач1в вищо! освгги 
кафедри та навчально-науков1ш ститути/факультети можуть створювати спш ьш  
м1жкафедральш науков1 гуртки. TaKi рйпення приймаються вщ повщ ними 
кафедрами та затверджуються вченими радами вщ иовщних навчально- 
наукових шститупв/факультет1в. Кер1вники/сшвкер1вники таких наукових 
гуртк1в призначаються розпорядженнями директор1в/декашв вщповщних 
навчально-наукових ш ституп в/факул ьтет1 в на пщстав1 рекомендацш  
вщповщних вчених рад.

1.6. У свош д1яльносп Гурток керуеться принципами академ1чно1 
доброчесност1, р1вноправност1 члеш в гуртка, студентського самоврядування, 
вщкритост1 та прозоросп.

1.7. План роботи Гуртка та основш напрямки його оргашзацшно!, 
науково-дослщницько! та iHmoi д1яльноеп розробляеться кер1вником гуртка за 
погодженням i3 завщувачем кафедри та затверджуеться на засщ анш  кафедри на 
початку кожного навчального року.

2. МЕТА I ЗАВДАННЯ Д1ЯЛБНОСТ1 ГУРТКА

2.1. М етою д1яльност1 Гуртка е формування студентських наукових 
спшьнот серед здобувач1в р1зних галузей знань, що передбачае активне 
залучення молод1 до науково-дослщ ницько1 роботи за спещальнютю, 
анаштично1 д1яльност1, поглибленого вивчення здобувачами актуально* 
H a y K 0 B 0 i проблематики, обмш у знаниями, самопрезентацн та командно! 
роботи, поглиблення та розширення професш ного св1тогляду.

2.2. Основними загальними завданнями Гуртка е:



- залучення здобувач1в до розвитку науково! думки та додаткового 
вивчення найбшып актуально! проблематики за певною спещ альш стю /галуззю 
знань вщповщно до тематично! спрямованосп Гуртка;

- розвиток середовища для продуктивно! дослщницько! роботи 
здобувач1в вищо! осв1ти Ушверситету;

- оргаш защ я науково-дослщницько! роботи здобувач1в за певною 
тематикою;

- розкриття наукового та творчого потенщалу здобувач1в;
- виявлення та об’еднання обдарованих здобувач1в, защ кавлених у 

поглибленому вивченш певно! науково! чи науково-прикладно! тематики;
- залучення здобувач1в до участ1 в наукових конференщ ях, семшарах, 

форумах, програмах, проектах, конкурсах, олш ш адах та !нших заходах 
Micneeoro, нацюнального та м1жнародного р1вня вщповщно до тематично! 
спрямованосп гуртка;

- апробащя результате дослщжень, яю виконуються членами гуртка, у 
вигляд1 публжацш , ш формацш ного контенту, доповщей на заходах тощо.

- сприяння формуванню циисного фах1вця за певною спещальнютю з 
глибоким професшним св1тоглядом.

2.3. Збори члешв Гуртка мають проводитися регулярно (як правило не 
рщше одного засщання на мюяць), за выключениям каш кулярного перюду для 
здобувач1в вищо! освгги Ушверситету).

2.4. Д!яльшсть Гуртка фжсуеться у протокол! засщ ання Гуртка.
2.5. Наприюнщ навчального року звгг щодо результате д1яльност1 

Гуртка за piK розглядаеться на засщ анш  вщповщно! кафедри Ушверситету.

3. O C H O B H I Ф О Р М И  Д 1Я Л БН О С Т1 Г У РТ К А

3.1. Форми д1яльност1 кожного Гуртка обумовлюються його 
тематичним спрямуванням, концепщею та специфшою кафедри.

3.2. Основними формами д1яльност1 Гуртка в Ушверситет! е:
- участь члешв Гуртка у виконанш окремих складових науково- 

дослщницько! роботи кафедри;
- виконання проблемних завдань дослщницького, аналп-ичного та 

пошукового характеру;
- реал1защя власних наукових дослщжень, ш формацш но-аналп'ичних 

огляд1в та проекпв;
- пщ готовка наукових публж ацш , презентацш, повщомлень з 

актуальних питань вщповщно! галуз1, виступи на засщаннях Гуртка, наукових 
семшарах, конференшях та iH.;

- участь у м1жнародних, всеукраш ських та регюнальних студентських 
наукових конкурсах, ол1мшадах тощо;

- участь в оргашзацп заход1в: конференщй, ceMiHapie, форум1в, круглих 
стагйв та iH.

3.3. Гуртки мають право об’еднувати д1яльнють з ш ш ими гуртками для 
роботи над спшьними проектами.



4. УПРАВЛ1ННЯ ГУРТКОМ

4.1. Загальне управлшня дшльшстю Гуртка здшснюе його науковий 
KepiBHHK.

4.2. Науковий кер1вник -  викладач кафедри Ушверситету, який 
призначаеться i звшьняеться вщ виконання обов’язюв кер1вника гуртка 
вщповщно до рш ен н я кафедри.

4.3. Науковий кер1вник виконуе таю  основш  функци:
- розробляе план д1яльносп наукового гуртка на навчальний piK та подае 

його на розгляд та затвердження кафедри;
- координуе науково-дослщ ницьку та оргаш зацш ну д1яльшсть Гуртка;
- виносить на обговорення Гуртка основы  питания його д1яльност1;
- сприяе залученню нових члеш в Г уртка;
- оргашзовуе та проводить засщання Гуртка не рщше одного разу на

мюяць;
-  B H p in iy e  iH u ii питания, пов’язаш  з д1яльшстю Гуртка.
4.4. Кер1вник Гуртка зобов'язаний подавати оперативну ш формащ ю  про 

його роботу на запити директора вщповщного навчально-наукового ш ституту 
(декана факультету), зав1дувача кафедри, а також щор1чно подавати 3 b it  про 
д1яльн1сть Гуртка за навчальний piK, який розглядаеться на засщанш кафедри 
наприкш щ  вщповщного навчального року.

5. ЧЛЕНСТВО В ГУРТКУ

5.1. Членство у Гуртку е добровшьним.
5.2. Членом Гуртка може стати кожен здобувач вищо! освгги 

Ун1верситету на пщстав1 особисто1 заяви.
5.3. Прийом в члени Гуртка проводиться на черговому засщ анш  Гуртка.
5.4. Член Гуртка мае право:
- здшснювати наукову, науково-дослщницьку, ш новацш ну д1яльшсть 

вщповщно до тематичного спрямування Г уртка;
- брати участь в обговоренш  та ви рш ен ш  B c ix  питань д1яльност1 Г уртка;
- обирати та бути обраним у KepiBHi органи Г уртка;
- брати участь у наукових, науково-практичних, науково-техшчних 

заходах: конференщях, сем1нарах, форумах, круглих столах тощо;
- представляти результати власно1 науково! роботи на засщ аннях Г уртка;
- отримувати методичну, шформац1йну та ш ш у допомогу вщ наукового 

кер1вника та ш ш их член1в Г уртка.
5.5. Член Гуртка зобов’язаний:
- дотримуватись цього Положения;
- брати участь у д1яльност1 Г уртка.
5.6. Членство в Гуртку припиняеться:
- за власним бажанням члена гуртка;



- за рш енням  не менше 2/3 члешв Гуртка у випадках порушення цього 
Положения;

- у зв’язку з вщрахуванням з числа здобувач1в вищо! осв1ти 
Ушверситету.

6. ПРИК1НЦЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Гурток може бути реоргашзованим або лквщ ованим  за пропозищею 
кафедри, вчено! ради навчально-наукового шституту/факультету.

6.2. Положения розглядаеться та затверджуеться рш ен ням  Вчено1 ради 
Ушверситету i вводиться в д ш  наказом Ректора.

6.3. Змши та доповнення до Положения приймаються в тому самому 
порядку, що i саме Положения.

В.о. проректора з науково-педагопчно1 

i виховно1 роботи

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора Навчально-на 
економ1чного 1нституту

В.о. директора Навчально-наукового 
технолопчного 1нституту

В.о. директора Навчально-наукового 
шституту управл1ння та б1знесу

В.о. декана факультету 
шформацш них технолог1й

В.о. декана юридичного факультету

Начальник юридичного вщдшу
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ЛЮ САРЕНКО

А. СУПРУН

К. ДАЦКО

О. СЛ1САРЕНКО


