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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Студентський науковий гурток (СНГ) є організацією, членство в якій 

здійснюється на добровільних засадах. 

Діяльність студентського наукового гуртка є складовою частиною 

навчально-виховного процесу і тісно пов’язана з науково-дослідною роботою 

кафедри економіки, управління та адміністрування ХТЕК КНТЕУ. 

Метою організації і функціонування студентського наукового гуртка є: 

- підвищення рівня теоретичної та методичної підготовки майбутніх 

фахівців-маркетологів, розвиток у них креативного мислення і навичок в 

організації та виконанні науково-дослідної роботи; 

- сприяння студентам у здійсненні діяльності в області економіки, 

менеджменту і маркетингу, спрямованої на досягнення соціальних, освітніх та 

наукових цілей; 

- забезпечення можливості для кожного студента реалізувати своє право 

на творчий розвиток особистості відповідно до його здібностей і потреб; 

- створення і розвиток сприятливих умов для формування інтересу до 

наукового пізнання; 

- інтенсифікація науково-дослідницької діяльності студентів та їх 

безпосередня участь у фундаментальних і прикладних дослідженнях. 

- захист прав і законних інтересів членів СНГ. 

Завдання студентського наукового гуртка: 

1. Сприяння обміну знаннями, практичним досвідом та інформацією в 

області економіки, маркетингу і менеджменту; 

2. Надавання членам гуртка допомоги у вирішенні питань в науково-

дослідній сфері; 

3. Сприяння розвитку зв’язків з діловими, професійними і громадськими 

колами, зацікавленими у співпраці; 

4. Сприяння підвищенню рівня наукової підготовки студентів і якості 

придбаних знань; 



5. Формування інтересу й потреби до наукової творчості; 

6. Поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань; 

7. Сприяння підвищенню якості професійної підготовки молодих 

фахівців; 

8. Забезпечення формування конкурентоспроможності, готовності до 

динамічної, соціальної та професійної мобільності студентів; 

9. Забезпечення спадкоємності студентської наукової діяльності завдяки 

об’єднанню і спільній роботі студентів різних курсів. 

Членом студентського наукового гуртка може стати будь-який студент 

незалежно від форми і року навчання, який виявив бажання брати участь у 

науково-дослідній роботі з маркетингу, що не має академічної заборгованості і 

зобов’язується виконувати вимоги статуту наукового товариства. 

Прийом у члени товариства проводиться на підставі заяви вступу. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО 

НАУКОВОГО ГУРТКА 

 

Студентській науковий гурток є основною формою організації науково-

дослідної роботи, що створюється на цикловій комісії. 

Робота студентського наукового гуртка повинна проводитися в дні та 

години, встановлені розкладом, але не рідше, ніж 1 раз на місяць. Для 

виконання організаційної роботи та обліку діяльності гуртка загальними 

зборами його членів обирається староста. 

Староста студентського наукового гуртка спільно з науковим керівником 

розробляють план роботи на навчальний рік і ведуть журнал обліку роботи. 

Староста наукового гуртка повинен: 

- своєчасно інформувати членів гуртка про заходи, що проводяться на 

цикловій комісії; 

- організовувати підготовку доповідей і виступів на круглих столах, 

конференціях, семінарах; 



- здійснювати контроль за роботою членів гуртка; 

- організовувати підготовку звітно-виборчих зборів гуртка. 

Вищим органом керівництва студентського наукового гуртка є загальні 

збори його членів. 

До основних функцій ради студентського наукового гуртка відносять: 

- розробку планів роботи студентського наукового гуртка; 

- проведення спільних теоретичних і методичних занять з членами 

студентського наукового гуртка; 

- здійснення керівництва та контролю роботи гуртка, надання йому 

практичної допомоги; 

- організацію наукових студентських конференцій, лекцій та семінарів по 

новітнім досягненням в наукових напрямках, що відповідають профілю гуртка; 

- проведення відбору, підготовки і подання на конкурси кращих наукових 

робіт студентів; 

- проведення засідань з питань стану наукової роботи студентів не рідше 

одного разу в семестр; 

- підведення підсумків роботи студентського наукового гуртка та 

представлення завідувачу циклової комісії звіту за встановленою формою; 

- підготовку і проведення звітно-виборчих зборів. 

 

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

НАУКОВОГО ГУРТКА 

 

Член студентського наукового гуртка має право: 

- обирати і бути обраним до керівних органів гуртка; 

- користуватися аудиторною базою циклової комісії для виконання 

наукових досліджень відповідно до затвердженої теми роботи; 

- брати участь в обговоренні наукових робіт на засіданнях гуртка, круглих 

столах, семінарах, студентських наукових конференціях; 



- представляти свої наукові роботи у вигляді доповідей на круглих столах, 

семінарах і наукових конференціях; 

- брати участь в конкурсах на кращу студентську наукову роботу; 

- брати участь у всіх зборах студентського наукового гуртка з правом 

вирішального голосу. 

Член студентського наукового гуртка зобов’язаний: 

- регулярно відвідувати засідання гуртка; 

- творчо та ініціативно виконувати всі обов’язки, визначені даним 

«Положенням»; 

- брати активну участь у науково-дослідній роботі, виступати на круглих 

столах, семінарах і конференціях з науковими доповідями та повідомленнями; 

- брати участь в організаційній роботі гуртка; 

- безперервно підвищувати свій науковий рівень, поглиблювати й 

закріплювати отримані в процесі навчання знання; 

- вести пропаганду наукових знань і роз’яснювальну роботу серед 

студентів з метою залучення їх до наукової роботи. 

 

4. ЗМІСТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Основними формами роботи студентів в науковому товаристві є: 

- підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних 

питань наукових напрямів циклової комісії, їх обговорення; 

- участь в обговоренні теоретичних питань на засіданнях наукового 

гуртка, виступи на круглих столах, семінарах і конференціях; 

- участь в конкурсах на кращу студентську наукову роботу; 

- виконання завдань дослідницького характеру в період виробничої 

практики; 

- зустрічі з провідними вченими та досвідченими маркетологами-

практиками. 



Студенти – члени наукового гуртка, які успішно закінчили курс навчання, 

отримали високі оцінки на конкурсах за виконані наукові роботи, можуть бути 

рекомендовані для вступу до магістратури закладів вищої освіти. За успіхи, 

досягнуті в науково-дослідній роботі та її організації, студентам виноситься 

подяка від директора коледжу. 

Загальне керівництво науковою роботою студентів здійснює завідувач 

циклової комісії, який: 

- призначає наукового керівника студентського гуртка і контролює його 

роботу; 

- розглядає і затверджує на засіданні циклової комісії план роботи 

студентського наукового гуртка; 

- проводить заняття зі студентами з основ методики наукових досліджень; 

- проводить методичні семінари з обміну досвідом роботи наукових 

керівників; 

- підводить підсумки роботи студентського наукового гуртка і затверджує 

його звіт. 

Науковий керівник гуртка здійснює повсякденне керівництво і контроль 

роботи членів гуртка. У коло обов’язків наукового керівника входить: 

- організація роботи (спільно з викладачами циклової комісії) по 

залученню студентів у наукове товариство; 

- затвердження та розгляд ходу виконання індивідуального плану роботи 

членів гуртка; 

- керування розробкою тематики наукових робіт студентів і її 

затвердження після обговорення на засіданні циклової комісії; 

- надання допомоги членам гуртка у виборі теми наукового дослідження і 

визначення завдань дослідження; 

- визначення завдань членам гуртка для виконання під час проходження 

виробничої практики; 

- рецензування виконаних студентами наукових робіт, організація їх 

обговорення; 



- організація проведення студентських круглих столів, наукових 

конференцій; 

- організація і проведення наукових семінарів та обговорення результатів 

наукової роботи студентів; 

- організація розгляду на раді студентського наукового гуртка кращих 

наукових робіт студентів і подання їх на Всеукраїнські конкурси; 

- контроль за роботою студентського наукового гуртка. 

Основними формами реалізації наукової роботи студентів є: 

- обговорення результатів досліджень на засіданнях гуртка; 

- використання результатів досліджень в науково-дослідній роботі 

циклової комісії; 

- впровадження результатів роботи в навчальний процес; 

- використання результатів наукових досліджень при виконанні курсових 

робіт; 

- участь в конкурсах. 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ КРУГЛИХ 

СТОЛІВ, СЕМІНАРІВ І КОНФЕРЕНЦІЙ 

 

Наукові конференції, круглі столи та семінари проводяться з метою 

обговорення окремих актуальних питань з наукової проблематики 

студентського наукового гуртка. 

Круглі столи як науково-комунікативні заходи розпочинаються з 

визначення мети проведення та отримання результату. Вони призначені для 

обговорення, апробації, обміну думками щодо розв’язання окремої наукової 

проблеми та розвитку особистісних комунікаційних відносин серед студентів, 

викладачів і практиків. 

Наукові конференції проводяться відповідно до плану науково-дослідної 

роботи циклової комісії та плану наукової роботи студентського наукового 

гуртка, але не рідше двох разів на рік. 



Пропозиції щодо проведення наукових конференцій на перспективу 

розробляються цикловою комісією і представляються завідувачу із зазначенням 

теми, цілей і термінів проведення. Після обговорення та узгодження пропозицій 

вони включаються в перспективний план наукової роботи коледжу. 

На наукові конференції бажано запрошення студентів і викладачів з 

інших закладів вищої освіти. 

У місячний термін організаційний комітет студентської конференції 

забезпечує розсилку запрошень зовнішнім учасникам із зазначенням теми 

конференції і терміну її проведення, збір і узагальнення тез доповідей, 

програму роботи конференції. У програмі роботи конференції вказуються: 

тема, дата, час і порядок проведення, перелік доповідей із зазначенням авторів і 

навчальних закладів. 

Програма роботи конференції затверджується завідувачем циклової 

комісії. 

Науковий семінар як форма спілкування досить вузького кола фахівців 

виконує дві функції: 

- сприяє вивченню методології наукових досліджень і придбання 

студентами навичок ведення наукової діяльності; 

- сприяє поглибленому вивченню студентами конкретної навчальної 

дисципліни, за рахунок доведення новітніх теоретичних і практичних досягнень 

в конкретній проблемній галузі знань. 

За регламентом роботи наукові семінари поділяються на дві групи: 

постійно діючі і разові. 

Постійно діючі семінари організовуються на базі наукових гуртків для 

розгляду та обговорення результатів наукових досліджень з окремих питань 

наукової проблеми. 

Разові семінари можуть збиратися регулярно, але тематика їх різна і, як 

правило, пов’язана із запрошенням вчених або практиків, що мають певні 

досягнення в конкретній галузі науки або практики. 



Планування проведення семінарів здійснюється в рамках розробки 

річного плану наукової роботи гуртка. Результати роботи семінарів 

відбиваються в річному звіті про наукову діяльність циклової комісії. 

 

6. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУКОВОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Конкурси за результатами наукової роботи проводяться з метою 

підвищення ефективності наукових досліджень і розвитку творчої активності 

студентів коледжу. 

Загальне керівництво підготовкою і проведенням конкурсів здійснює 

керівник наукового гуртка. 

На конкурс повинні бути представлені роботи, які виконані з актуальних 

питань наукових напрямів роботи циклової комісії і практичних завдань, що 

відповідають профілю коледжу. 

 

 


