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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти – один із 

найважливіших засобів підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у 

вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного 

характеру, що забезпечує отримання здобувачами вищої освіти навичок 

науково-дослідної діяльності  відповідно до обраної спеціальності в рамках 

навчального процесу і поза ним. Для виконання цих заходів та з метою 

активної участі здобувачів вищої освіти в науково-дослідній роботі за 

напрямами наукових досліджень навчально-наукових інститутів, виявлення 

найбільш здібних кандидатів для продовження навчання в магістратурі та 

аспірантурі, формування резерву наукових і науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації у закладах вищої освіти створюються наукові клуби 

(гуртки) здобувачів вищої освіти при навчально-наукових інститутах 

Національного університету «Чернігівська політехніка» (далі – Університет).  

1.2. До роботи у наукових клубах (гуртках) залучаються здобувачі 

вищої освіти, які виявили схильність до самостійної науково-дослідної 

роботи та бажання брати участь у дослідженні конкретно визначеної 

наукової проблеми.  

1.3. Діяльність наукових клубів (гуртків) здобувачів вищої освіти 

здійснюється відповідно до напрямків наукових досліджень навчально-

наукових інститутів,  при яких  вони створені. 

1.4. Рішення про створення наукового клубу (гуртка) здобувачів вищої 

освіти та призначення його керівника приймається навчально-науковим 

інститутом, факультетом або окремою кафедрою. 

1.5. План роботи наукового клубу (гуртка) здобувачів вищої освіти 

затверджується на засіданні кафедри, факультету або навчально-наукового 

інституту. 

1.6. Діяльність наукових клубів (гуртків) здобувачів вищої освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», а також відповідних 

нормативних документів: статуту Університету наказів ректора, 

розпоряджень проректора з наукової роботи, Положення про наукове 

товариство здобувачів вищої освіти та молодих учених Університету. 

1.7. З метою залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи в 

навчально-науковому інституті можуть створюватися й інші наукові 

об’єднання (секції, майстер-класи, проблемні групи тощо). 

1.8. Науковий клуб (гурток) здобувачів вищої освіти – організаційне 

утворення при навчально-наукових інститутах Університету, учасниками 

якого є широке коло здобувачів вищої освіти інституту, яке формується за 

напрямком наукової діяльності інституту відповідно до затверджених 

тематичних планів роботи його кафедр.  

 



2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО КЛУБУ (ГУРТКА) ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

2.1. Метою роботи наукового клубу (гуртка) здобувачів вищої освіти є:  

 поглиблене вивчення досягнень сучасної науки в обраній галузі 

знань, упровадження їх в практику; 

 розвиток навичок самостійної творчої роботи, накопичення досвіду 

проведення наукових досліджень; 

 виховання творчого ставлення до наукового пошуку, потягу до 

самоосвіти, підвищення власної наукової активності; 

 застосування результатів наукових досліджень, розробка 

рекомендацій щодо їх реалізації. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО НАУКОВИМ КЛУБОМ 

(ГУРТКОМ) ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
 

3.1. Загальне керівництво роботою наукового клубу (гуртка) здобувачів 

вищої освіти здійснює директор навчально-наукового інституту або завідувач 

відповідної кафедри.  

3.2. Поточну роботу наукового клубу (гуртка) здобувачів вищої освіти 

організовує і контролює науковий керівник, що призначається директором 

навчально-наукового інституту, деканом або завідувачем кафедри зі складу 

науково-педагогічних працівників інституту.  

3.3. Наукове керівництво науковим клубом (гуртком) здобувачів вищої 

освіти здійснюють, як правило, викладачі із науковими ступенями (доктори, 

кандидати наук, доктори філософії). 

3.4. Засідання наукового клубу (гуртка) здобувачів вищої освіти 

проводяться не рідше одного разу на квартал з обговоренням підсумків 

наукових робіт, реферативних повідомлень та ін.  

3.5. Наукові клуби (гуртки) здобувачів вищої освіти входять до складу 

наукового товариства здобувачів вищої освіти та молодих учених 

Університету.  

3.6. Науковий керівник (керівники) наукового клубу (гуртка) 

здобувачів вищої освіти:  

  залучає (спільно з науково-педагогічним складом навчально-

наукового інституту, кафедр, лабораторій, членами Наукового здобувачів 

вищої освіти та молодих учених Університету) до роботи в клубі (гуртку) 

талановитих здобувачів вищої освіти, які виявили інтерес до науково-

дослідної роботи; 

  проводить індивідуальні співбесіди зі здобувачами вищої освіти, 

виявляє коло їх наукових інтересів і рівень підготовки, розподіляє тематику 

наукових досліджень; 



 здійснює наукове та методичне забезпечення роботи наукового 

клубу (гуртка), відповідає за планову та звітну документацію щодо їх 

діяльності; 

 надає допомогу членам наукового клубу (гуртка) в пошуку 

необхідної наукової і спеціальної літератури та інших джерел інформації, в 

оволодінні сучасною методологією наукового дослідження; 

 допомагає в оформленні результатів наукової роботи у вигляді 

наукових публікацій, виступів на наукових конференціях, конкурсних робіт, 

у впровадженні результатів досліджень у практику та навчальний процес;  

 координує участь членів наукового клубу (гуртка) в роботі наукових 

і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, олімпіадах і 

конкурсах наукових робіт здобувачів вищої освіти, інших наукових заходах 

різного рівня;  

 має право брати участь у роботі конкурсної комісії інституту, 

факультету, кафедри, лабораторії щодо визначення переможців перших турів 

наукових конкурсів та олімпіад здобувачів вищої освіти; 

 порушує перед керівництвом навчально-наукового інституту, 

факультету, кафедри, лабораторії клопотання щодо заохочення найбільш 

активних членів наукового клубу (гуртка) та їх рекомендацію до вступу до 

магістратури, аспірантури; 

  активно співпрацює з проректором з наукової роботи, науковим 

товариством здобувачів вищої освіти та молодих учених Університету, 

вносить пропозиції з питань удосконалення форм та методів організації 

діяльності наукових клубів (гуртків) здобувачів вищої освіти. 

3.7. До складу наукового клубу (гуртка) здобувачів вищої освіти  

входять: голова; секретар; члени клубу (гуртка). 

3.8. Голова наукового клубу (гуртка) обирається на засіданні клубу 

(гуртка) зі складу найбільш активних членів шляхом відкритого голосування 

простою більшістю голосів. 

3.9. Голова наукового клубу (гуртка) здобувачів вищої освіти: 

 надає безпосередню допомогу науковому керівнику в організації 

роботи клубу (гуртка); 

  готує спільно з керівником необхідну планову та звітну 

документацію щодо діяльності та передає її на розгляд навчально-наукового 

інституту або відповідної за профілем кафедри; 

  забезпечує присутність членів клубу (гуртка) на засіданнях; 

  входить до складу Наукового товариства здобувачів вищої освіти та 

молодих учених Університету; 

  інформує членів клубу (гуртка) про надходження нових матеріалів, 

документів, інформаційних повідомлень, умов участі в конкурсах та 

олімпіадах тощо;  

  сприяє залученню до складу клубу (гуртка) нових членів. 



3.10. Секретар обирається на засіданні наукового клубу (гуртка) зі 

складу його членів шляхом відкритого голосування простою більшістю 

голосів. 

3.11. Секретар: веде протоколи засідань клубу (гуртка); оформлює іншу 

необхідну документацію, що стосується діяльності клубу (гуртка). 

3.12. Членом наукового клубу (гуртка) може бути кожний здобувач 

вищої освіти, який має бажання займатися науковою роботою. 

3.13. Члени наукового клубу (гуртка) входять до складу наукового 

товариства здобувачів вищої освіти та молодих учених Університету. 

3.14. Організаційний контроль за діяльністю наукового клубу (гуртка) 

здобувачів вищої освіти здійснюють директори навчально-наукових 

інститутів, декани або завідувачі кафедр, при яких вони створені. 

3.15. Загальну координацію роботи наукового клубу (гуртка) 

здобувачів вищої освіти при навчально-наукових інститутах здійснює 

заступник директора. 

3.16. Кількість членів наукового клубу (гуртка) має бути не менше 

5 здобувачів вищої освіти.  

 

4. ПРАВА ЧЛЕНІВ НАУКОВОГО КЛУБУ (ГУРТКА) ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

Члени наукового клубу (гуртка) мають право: 

4.1. Бути присутнім і виступати з доповідями і науковими 

повідомленнями на засіданнях наукового клубу (гуртка) здобувачів вищої 

освіти.   

4.2. Виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом науково-

педагогічних працівників навчально-наукового інституту.  

4.3. Обирати і бути обраним до керівних органів наукового клубу 

(гуртка) здобувачів вищої освіти.  

4.4. Користуватися перевагою при відборі в магістратуру та 

аспірантуру (за умови досягнення певних успіхів у науково-дослідній 

роботі).  

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ НАУКОВОГО КЛУБУ (ГУРТКА) 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

На голову наукового клубу (гуртка) покладаються такі обов’язки: 

5.1. Складання спільно з науковим керівником планів і звітів про 

роботу наукового клубу (гуртка) і своєчасне представлення їх до 

координаційної ради наукового товариства здобувачів вищої освіти та 

молодих учених Університету. 

5.2. Систематичне проведення організаційної роботи.  

5.3. Сприяння своєчасному виконанню плану наукових робіт членами 

наукового клубу (гуртка).  



5.4. Систематичне інформування Координаційної ради Наукового 

товариства здобувачів вищої освіти та молодих учених Університету про 

роботу наукового клубу (гуртка) здобувачів вищої освіти.  

5.5. Періодичне звітування про роботу на засіданнях наукового клубу 

(гуртка) здобувачів вищої освіти.  

5.6. Забезпечення зв’язку наукового клубу (гуртка) здобувачів вищої 

освіти з координаційною радою наукового товариства здобувачів вищої 

освіти та молодих учених Університету.  

5.7. Представлення інтересів наукового клубу (гуртка) здобувачів 

вищої освіти в координаційній раді наукового товариства здобувачів вищої 

освіти та молодих учених Університету.  

 

6. ЗАОХОЧЕННЯ ЧЛЕНІВ НАУКОВОГО КЛУБУ (ГУРТКА) 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
 

6.1. Здобувачі вищої освіти, які беруть активну участь у роботі 

наукового клубу (гуртка), можуть бути заохочені: 

  грошовими преміями; 

  почесними грамотами, подяками; 

  направленням до провідних закладів вищої освіти України для 

участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових робіт та 

олімпіад здобувачів вищої освіти; 

  направленням на стажування в іноземних закладах вищої освіти.  

6.2. Члени наукового клубу (гуртка), які виявили схильність до 

самостійної науково-дослідної роботи, мають наукові публікації, беруть 

участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, за поданням 

керівника групи можуть бути рекомендовані навчально-науковим інститутом 

або кафедрами до вступу до магістратури та аспірантури. 

 

 

 

Голова наукового товариства  

здобувачів вищої освіти  

та молодих учених            О.В. Попело  
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