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1. Загальні положення 
1.1 Студентський науковий гурток (проблемна група) є добровільним об'єднанням 

студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні відповідної проблеми кафедри педагогіки,  

освітнього менеджменту  та соціальної роботи.   

1.2. Науковий  гурток – організаційне утворення при випусковій кафедрі, учасниками 

якого є широке коло  здобувачів вищої освіти університету, яке формується за напрямом  її 

наукових досліджень відповідно  до чинних тематичних планів роботи  кафедри. 

1.3. Проблемна  група – група  здобувачів вищої освіти, які спільно працюють над 

вирішенням  тієї чи  іншої наукової проблеми під науковим керівництвом викладача. 

1.4. На кафедрі можливе функціонування кількох студентських наукових гуртків 

(проблемних груп)  з тематики (дисциплін), що відноситься до спеціалізації кафедри. 

1.5 Студентський науковий гурток (проблемна група) діє згідно з чинним 

законодавством України, Статутом Рівненського державного гуманітарного університету та 

Положенням про студентський науковий гурток (проблемну групу) Рівненського державного 

гуманітарного  університету. 

 

2. Мета і завдання студентського наукового гуртка (проблемної групи): 
2.1. Метою діяльності студентського наукового гуртка (проблемної групи) є: 

- відбір і підтримка обдарованої студентської молоді, залучення  її до вирішення 

актуальних завдань сучасної педагогіки,  соціальної роботи, менеджменту у сфері управління  

освітою; 

- формування компетентностей проведеня  наукових досліджень. 

2.2. Основними завданнями студентського наукового гуртка  (проблемної групи) є: 

-  організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти; 

- поглиблене вивчення студентами відповідної проблеми чи напряму наукової 

проблематики кафедри; 

- сприяння в підготовці кваліфікованих фахівців, підтримка наукових інтересів 

студентів. 

 

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 і 

контролює науковий керівник, який призначається завідувачем кафедри зі складу науково-

педагогічних працівників кафедри, і який має науковий ступінь доктора наук або доктора 

філософії (кандидата  наук). 

3.3. Засідання студентського наукового гуртка (проблемної групи) проводиться не 

рідше одного разу на місяць з обговоренням підсумків наукових розвідок, реферативних 

повідомлень тощо. 

3.4. Членом студентського наукового  гуртка (проблемної групи) може бути будь-який 

здобувач вищої освіти, який прагне поглибити свої знання з предметів і здобути  навички 

дослідницької діяльності. 

3.5. Організаційна робота студентського наукового гуртка (проблемної групи) 

здійснюється старостою, який обирається відкритим голосуванням на засіданні гуртка чи 

проблемної групи і затверджується науковим керівником гуртка. 

3.6. До початку навчального року складається розгорнутий річний план роботи 

студентського наукового гуртка (проблемної групи), що розробляється відповідно до 

наукової тематики кафедри. 

3.7. Чисельний склад членів студентського наукового  гуртка має налічувати більше 

12 студентів, а проблемної  групи – більше 6 осіб. 

 



4. Права і  обов’язки студентського наукового  гуртка (проблемної групи) 

4.1. Члени студентського наукового  гуртка (проблемної групи)  мають право: 

- виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом науково-педагогічних 

працівників кафедри; 

- публікувати результати своїх досліджень в університетських та інших наукових 

виданнях; 

- брати участь у наукових конференціях,  олімпіадах, виставках та конкурсах різного  

рівня; 

- переходити за власним бажанням із одного студентського наукового гуртка 

(проблемної групи)  в інші; 

- обирати і бути обраним до керівних органів студентського наукового гуртка 

(проблемної групи). 

4.2. Члени студентського наукового  гуртка (проблемної групи)  зобов’язані: 

- бути присутніми і виступати з доповідями і 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. Складання спільно з науковим  керівником планів і звітів про роботу 

студентського наукового  гуртка (проблемної групи)  і своєчасне представлення їх до Ради 

наукового товариства студентів університету. 

5.2. Сприяння своєчасному виконанню плану наукових досліджень членами 

студентського наукового  гуртка (проблемної групи). 

5.3. Систематичне інформування Ради наукового товариства студентів університету 

про роботу студентського наукового  гуртка (проблемної групи). 

5.4. Періодичний звіт про роботу на засіданнях студентського наукового гуртка 

(проблемної групи) і Ради  наукового товариства студентів університету 

 5.5. Забезпечення постійного зв’язку Ради студентського наукового гуртка 

(проблемної групи) з Науковим товариством студентів університету. 

 

6. Прикінцеві положення 
6.1. Науковий гурток (проблемна  група)  може бути реорганізованим та ліквідованим 

за рішенням кафедри за поданням наукового керівника. 

6.2. Положення про  студентський науковий  гурток (проблемну групу) вступає в силу 

з моменту його затвердження кафедрою. 

6.3. Пропозиції щодо змін і доповнень Положення про студентський науковий  гурток 

(проблемну групу кафедри вносяться науковим керівником та затверджуються кафедрою. 

6.4. Дане Положення вступає в силу з моменту його затвердження кафедрою 

педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи Рівненського державного  

гуманітарного  університету. 

  
 


