
ПОЛОЖЕННЯ 

про науково-дослідне 

студентське товариство 

1. Загальні положення 

1.1. Науково-дослідна робота студентів є невід'ємною частиною 

навчального процесу підготовки фахівців для поглиблення та узагаль-

нення теоретичних знань, здобуття додаткових відомостей, інформації 

з певних дисциплін. 

Основні напрями роботи: 

 проведення науково- дослідної роботи з навчальних дисциплін; 

 написання рефератів, повідомлень; 

 підготовка до участі в науково-практичних семінарах, 

конференціях, олімпіадах; 

 підготовка навчально-методичних матеріалів з дисципліни для 

поглиблення знань студентів; 

 ознайомлення з новітніми досягненнями науки і техніки, 

інноваційними технологіями, перспективою їх розвитку в Україні.  

1.2 Науково-дослідна робота студентів мас здійснюватися з урахуванням 

всебічної і глибокої теоретичної підготовки студентів зі спеціальних , 

фундаментальних, гуманітарних дисциплін за напрямками, 

передбаченими цикловими комісіями. 

2. Організаційно-правове забезпечення роботи науково – дослідного 

товариства 

2.1. Науково-дослідна робота ґрунтується на основі товариств, які 

діють при циклових комісіях вишу згідно з професійною орієнтацією та 

науковим спрямуванням. 

2.2. Науково-дослідні студентські товариства є однією з основних 

форм посилення інтересу щодо вивчення навчальних дисциплін, погли-

блення професійних знань, умінь, навичок. 

2.3. Організація роботи науково-дослідного товариства розподіляється 



за секціями, які діють при циклових комісіях відповідно до професійної 

спрямованості. При цикловій комісії може бути створена одна або 

декілька секцій товариства. 

2.4. Проведення засідань секцій покладено на викладачів циклових 

комісій, обраних керівниками секцій. 

2.5. Засідання секцій проводять один раз на 2-а місяці протягом 

навчального року. 

2.6. Куратори академічних груп на початку навчального року 

ознайомлюють студентів із переліком діючих науково-дослідних 

товариств, проводять бесіду щодо участі кожного студента в роботі 

товариства. 

2.7. Викладачі проводять роз'яснювальну роботу із залучення студентів 

до науково-дослідної чи пошукової роботи. 

2.8. Товариства можуть мати окремі розгалуження - секції, проекти, 

напрями або клуби за інтересами. 

2.9. Керівник товариства, секції проводить засідання відповідно до 

складеного та затвердженого плану роботи. 

2.10. У кінці навчального року керівник разом із членами секцій звітує 

на засіданні перед цикловою комісією про результати роботи, 

досягнення, успіхи. 

2.11. Під час проведення тижнів наук залучають учасників секцій до 

тематичних заходів для поглиблення інтересу до навчальних дисциплін. 

2.12. Список керівників та перелік діючих товариств (секцій) науково -

дослідного товариства визначається розпорядженням директора.  

2.13. Педагогічна рада організовує і контролює науково-дослідну 

роботу у вищі. 

2.14. У травні кожного навчального року слід проводити День Науки, 

коли кращі представники науково-дослідних товариств звітують. 

захищають власні роботи перед педагогічною радою, студентами 

коледжу 



2.15. Переможцям, дипломантам слід вручати грамоти, подяки, цінні 

подарунки. 

3. Навчально-методичне забезпечення роботи науково-дослідного 

товариства 

3.1 Організація і проведення роботи товариств (секцій, клубів) 

здійснюється на основі: 

 освітньо -професій них програм підготовки фахівців; 

 освітньо - кваліфікацій - них характеристик; 

 навчальних планів із спеціальностей; 

 навчальних програм з дисциплін; 

 достовірної новітньої інформації про досягнення науки і техніки 

вітчизняного та зарубіжного виробництва;  

 впровадження інноваційних технологій та перспективою їх 

розвитку в Україні 

3.2 У щорічних планах товариств (секцій, клубів) зазначені мета, зміст і 

напрямок роботи. 

3.3 У планах передбачені види засідань та роботи товариств; навчальні 

заняття, екскурсії, відвідування бібліотек, підприємств, індивідуальні 

завдання членам товариств (секцій, клубів). 

3.4 Керівник товариства має довести до відома студентів про особливості 

вимог під час складання звітів, правила оформлення та написання 

рефератів, доповідей, перелік літератури та періодичних видань з теми.  

3.5 Керівник разом Із викладачами циклу пропонує на першому занятті 

засідання товариства перелік тем рефератів, доповідей, інформує 

студентів про мету завдання, цілі, проблеми науково-дослідної роботи. 

 



 

 



 


