ПОЛОЖЕННЯ
про студентський науковий гурток
НМУ імені О.О.Богомольця

Проект

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Студентський науковий гурток (СНГ) є добровільним об’єднанням
студентів для опанування навичок проведення наукових досліджень та
поглибленого вивчення дисципліни, які спроможні успішно поєднати таку
діяльність із навчанням у вільний від занять час (або спеціально наданий
час).
СНГ є об'єднанням студентів, що займаються науковою діяльністю на
некомерційній основі. У своїй діяльності СНГ керується Законами України
«Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність»,
нормативними документами МОН України, статутом НМУ імені О.О.
Богомольця, Положенням про студентське наукове товариство імені О.А.
Киселя та цим Положенням.
СНГ покликані стимулювати активну творчу працю студентів у
процесі навчання і оволодіння спеціальністю, виявляти серед студентів
найобдарованіших, створювати умови для їх творчого зростання.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА
2.1. Метою роботи СНГ є виховання у його членів академізму в навичках
наукової роботи та застосування їх у самостійній науково-дослідній діяльності; а
також виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науководослідницької роботи студентів..
2.2 Основними завданнями СНГ є:
•залучення до роботи студентів, в тому числі іноземних, які виявляють інтерес
до науково-дослідницької роботи;
•сприяння в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних
наукових досліджень;
•розвиток наукового мислення та аналітичних здібностей, розширення
кругозору та ерудиції;
•поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються, стимуляція інтересу до
професійного самоудосконалення;
•залучення студентів - гуртківців до участі в науковій діяльності за
проблематикою кафедри;
•забезпечення участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на
кращий грантовий проект (кращу наукову роботу), наукових семінарів кафедри
та університету в тому числі англійською мовою.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО СНГ
Членом студентського наукового гуртка може бути будь-який студент,
який хоче набути навичок дослідницької роботи, має бажання брати участь
у науково-дослідній роботі з тематики кафедри, поглиблювати свої знання
з дисциплін медичного профілю та який успішно засвоює навчальну
програму (не має незадовільних оцінок за підсумками семестру навчання).
Кількість членів СНГ кафедри не обмежується.

Основною формою роботи наукового гуртка студентів є засідання
наукового гуртка, яке проводиться 1-2 рази на місяць за затвердженим
планом.
Згідно з метою СНГ обов’язковою складовою засідань гуртка має бути
регулярний тренінг* з оволодіння академічними навичками наукової
роботи: підготовки літературних оглядів, пошуку літератури в базах,
розробки дизайну наукової роботи, її презентації на конференції та
підготовці тез доповіді. Це має бути відображено в річних планах
роботи гуртка.
* теоретичні засади цих питань розглядаються на циклах занять «безперервної освіти
молодих вчених та студентів», які проводить відділ наукової роботи студентів за
графіком, затвердженим Наказом по НМУ.

3.1. ЗАГАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО РОБОТОЮ СНГ ЗДІЙСНЮЄ
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Поточну роботу студентського наукового гуртка організовує й
контролює керівник СНГ, що призначається завідувачем кафедри з
числа найдосвідченіших викладачів (докторів та кандидатів наук).
Організаційна робота СНГ здійснюється старостою, який
обирається відкритим голосуванням більшістю голосів на засіданні
гуртка й затверджується науковим керівником гуртка.

3.2 Керівник СНГ:
• розробляє план роботи гуртка на навчальний рік і представляє його для
затвердження завідувачу кафедри;
• надсилає затверджений план роботи наукового гуртка відповідальному за
наукову роботу в відділ наукової роботи студентів (ВНРС) до 10 жовтня
кожного навчального року (за формою 1);
• відбирає кандидатуру старости гуртка і пропонує її для затвердження на
засіданні гуртка;
• здійснює роботу з членами гуртка з урахуванням їхніх інтересів,
індивідуальних здатностей і схильностей;
• визначає тематику науково-дослідних робіт і виступів членів гуртка на
наукових конференціях;
• здійснює особисто та організує наукове керівництво роботою студентів з
боку викладачів у виборі теми наукової роботи, складанні плану
дослідження, в оформленні результатів дослідження; в підготовці тез
доповідей у наукових семінарах та конференціях; у підготовці публікацій за
результатами проведеного наукового дослідження та впроваджень у
практику;

3.2 Керівник СНГ (продовження):
• відбирає виконані студентами роботи для участі в університетському та
Всеукраїнському конкурсах студентських наукових робіт та представляє їх на
розгляд кафедри для прийняття рішення щодо подальшої участі у зазначених
конкурсах;
• забезпечує рецензування на закінчені наукові роботи студентів та пропонує
їх до обговорення на засіданнях кафедр, при яких створені гуртки;
• координує діяльність з відділом наукової роботи студентів університету
щодо інформування та залучення талановитої студентської молоді до участі
у різноманітних наукових заходах Всеукраїнського, регіонального та
обласного рівнів (в тому числі конкурсах, проектах, грантах приватних
фондів та організацій) трьома мовами, в тому числі англійською мовою;
• запрошує на засідання гуртка (разом з СНТ імені О.А. Киселя та за його
ініціативою) для виступів провідних учених, викладачів, а також студентів призерів конкурсів різних рівнів для передачі досвіду;
• до 10 червня кожного навчального року готує звіт про результати роботи
СНГ за навчальний рік та надсилає його у ВНРС для узагальнення інформації
та подачі зведеного звіту;
• для виконання організаційної роботи СНГ з числа студентів обирається
староста гуртка.

3.3. Староста СНГ
• разом з керівником розробляє план роботи гуртка на навчальний рік;
• бере безпосередню участь в організації усіх заходів гуртка (круглих столів,
конкурсів, обговорень та ін.);
• вчасно інформує членів гуртка про наукові заходи університетського та
Всеукраїнського рівнів;
• забезпечує явку членів гуртка на його засідання;
• веде облік наукових праць студентів, що рекомендуються до участі у
конкурсах;
• надає допомогу керівнику
навчальний рік;

гуртка в підготовці звіту про роботу СНГ за

• приймає активну участь у організації заходів студентської науки разом із
відділом наукової роботи студентів та СНТ імені О.А. Киселя»;
• координує роботу сторінок СНГ в соціальних мережах;

• подає інформацію про заходи СНГ до публікації на на nmu.ua.

4. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ СНГ
Прийом здійснюється в добровільному порядку на підставі усної заяви студента.
Члени студентського наукового гуртка мають право:

•бути присутніми і виступати з доповідями на засіданнях СНГ;
•виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом наукового керівника
(науково - педагогічного співробітника кафедри);
•публікувати свої роботи в загально університетських та інших наукових
виданнях після рецензії;
•брати участь у всіх заходах, що організовуються в межах діяльності СНГ;

•брати участь у наукових конференціях, олімпіадах, виставках та конкурсах
різного рівня; - сприяти залученню до гуртка нових членів;
•бути зарахованим до Наукового студентського товариства імені О.А. Киселя
після піврічного регулярного та активного відвідування СНГ за рекомендацією
наукового керівника СНГ;
•користуватися перевагою (за умови досягнення успіхів у науково-дослідній
роботі), що відображається відповідним рейтинговим балом та отримувати
письмові рекомендації від проректора з наукової роботи.

Члени студентського наукового гуртка зобов'язані:
• протягом навчального року регулярно відвідувати засідання студентського
наукового гуртка; (не менше 75% від загальної кількості засідань);
• виступати на засіданнях гуртка та наукових конференціях з науковими
повідомленнями й доповідями;
• виконувати доручення керівника гуртка, пов'язані з організацією наукової
роботи;
• розробляти обрану тему наукової роботи;
• приймати участь у організації заходів студентської науки разом із відділом
наукової роботи студентів та СНТ імені О.А. Киселя;
• продемонструвати особисті успіхи в опануванні навичок проведення
наукових досліджень та створення науково-технічної продукції (правил
підготовки літературних оглядів, пошуку літератури в базах, розробки
дизайну наукової роботи, її презентації на конференції та підготовці тез
доповіді) під час проведення підсумкових річних наукових студентських
конференцій.

