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1. Загальні положення 

1.1. Наукові гуртки є однією з важливих форм якісної підготовки і 

виховання фахівців вищої кваліфікації, здатних творчо використовувати в 

практичній та правозастосовчій діяльності досягнення юридичної, 

економічної наук та науково-технічного прогресу. Вони покликані 

стимулювати активну творчу працю студентів у процесі навчання й 

оволодіння спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, 

створювати умови для їх творчого зростання. 

1.2. Робота в наукових гуртках включає взаємопов’язані елементи: 

 навчання елементам дослідницької діяльності, організації та 

методики наукової творчості; 

 наукові дослідження, які здійснюють студенти під керівництвом 

професорсько-викладацького складу. 

1.3. Основними завданнями діяльності наукових гуртків студентів є: 

 підвищення рівня професійної підготовки та спеціалізації фахівців-

юристів; 

 оволодіння науковою методологією досліджень; 

 розвиток творчого мислення й аналітичних здібностей, розширення 

світогляду та ерудиції; 

 прищеплення навичок самостійної науково-дослідної роботи, умінь 

застосовувати теоретичні знання на практиці; 

 виховання потреби у вдосконаленні знань з обраної професії; 

 поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються; 

 вивчення та узагальнення передового досвіду провідних юристів-

практиків, економістів, фахівців з соціальної роботи; 

 участь у розробці актуальних проблем згідно з напрямами наукових 

досліджень кафедр, інституту; 

 залучення до поглибленого вивчення і дослідження актуальних 

наукових проблем сучасності; 

 створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання 

в стінах інституту резерву вчених, дослідників, викладачів. 

 

 

2. Організація та керівництво діяльністю 

наукових гуртків студентів 

2.1. Безпосереднє організаційно-методичне керівництво науково-

дослідною роботою студентів здійснює провідний викладач кафедри, який 

персонально відповідає за рівень підготовки студентів, що з ним займаються. 

Загальне керівництво здійснюють: заступник директора з навчально-

методичної та наукової роботи інституту, відділ організації науково-

дослідної роботи (надалі – ВОНДР), кафедри, рада Студентського наукового 

товариства.  
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2.2.1. Науково-дослідницька робота студентів, яка ведеться в межах 

навчального часу, передбачає: 

 написання рефератів наукової літератури з конкретної теми в процесі 

вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу, професійно-

орієнтованих, спеціальних дисциплін, курсів спеціалізацій та за вибором; 

 виконання практичних, семінарських та самостійних завдань, 

контрольних робіт, що містять елементи проблемного пошуку; 

 виконання нетипових завдань дослідницького характеру в період 

виробничої практики на замовлення підприємств, установ, організацій, 

закладів освіти; 

 виступи з реферативними повідомленнями на семінарських заняттях; 

 підготовка і захист курсових робіт, пов’язаних з проблематикою 

наукових досліджень спеціальних кафедр; 

 виконання індивідуальних завдань науково-дослідного характеру під 

час стажування в правоохоронних органах. 

2.2.2. Науково-дослідна робота студентів у наукових гуртках, яка 

здійснюється в позанавчальний час, передбачає: 

 участь студентів у роботі наукових семінарів, гуртків, проблемних 

груп, творчих секцій тощо; 

 участь у виконанні держбюджетних або госпрозрахункових наукових 

робіт, проведенні досліджень у межах творчої співпраці кафедр, закладів 

освіти; 

 участь у вікторинах і предметних олімпіадах; 

 підготовку наукових публікацій за результатами проведених 

досліджень; 

 виступи на науково-практичних конференціях інституту та інших 

закладах освіти; 

 участь у кафедральних, загальноінститутських, міських, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах на кращу наукову роботу; 

 участь у всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіадах; 

 упровадження результатів наукових досліджень та розробок у 

практичну діяльність та судову практику. 

2.3. Основними завданнями викладачів кафедр інституту щодо 

керівництва діяльністю наукових гуртків студентів є: 

 сприяння вдосконаленню процесу наукової творчості студентів; 

 створення системи заходів, спрямованих на залучення молоді до 

наукових досліджень, реальної пошукової та винахідницької діяльності; 

 визнання в інституті пріоритету наукової творчої роботи студентів як 

важливого фактору формування фахівців-юристів; 

 розгляд клопотань кафедр про рекомендування випускників до 

вступу до магістратури, аспірантури; 

 узагальнення передового досвіду організації науково-дослідної 

роботи студентів; 
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 розробка методичних рекомендацій щодо розвитку науково-

дослідної роботи студентів. 

2.4. Контроль і організаційно-методичне забезпечення науково-

дослідної роботи студентів ВОНДР здійснюється шляхом: 

 розробки нормативної та методичної баз організації науково-

дослідної роботи студентів, пропозиції щодо її вдосконалення; 

 вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду 

науково-дослідної роботи студентів; 

 координації діяльності кафедр з науково-дослідної роботи студентів; 

 накопичення й аналізу інформації (статистичної, документальної, 

аудіовізуальної) та річних звітів кафедр про підсумки науково-дослідної 

роботи в наукових гуртках студентів; 

 планових перевірок стану науково-дослідної роботи під час 

організації діяльності наукових гуртків студентів на кафедрах; 

 організації проведення загальноінститутських заходів з науково-

дослідної роботи студентів (конкурсів на кращі наукові роботи, предметних 

олімпіад, підсумкових конференцій тощо); 

 організації участі студентів у міських, міжвузівських, всеукраїнських 

та міжнародних конкурсах, конференціях та олімпіадах; 

 підтримання зв’язків з іншими вищими закладами освіти щодо 

науково-дослідної роботи студентів; 

 контролю за виконанням наказів, розпоряджень, положень, 

інструкцій та інших нормативних документів з науково-дослідної роботи 

студентів. 

2.5. З метою організації науково-дослідної роботи студентів: 

кафедри: 

 розробляють тематику наукових досліджень студентів (згідно з 

напрямами науково-дослідної роботи кафедр та інституту); 

 залучають до роботи в наукових гуртках здібних студентів; 

 забезпечують наукове керівництво проведенням досліджень та 

підготовкою публікацій студентів; 

 проводять олімпіади та вікторини на краще знання предметів, 

передбачених навчальним планом, круглі столи, наукові семінари, конкурси 

рефератів тощо; 

 проводять кафедральні тури конкурсу на кращу наукову роботу 

студентів; 

 подають пропозиції до програми підсумкової конференції наукового 

товариства студентів, забезпечують роботу її секцій; 

 забезпечують рецензування наукових робіт студентів; 

 взаємодіють з ВОНДР, відповідальними за науково-дослідну роботу 

студентів на кафедрах; 

 розробляють науково-дослідні завдання студентам на період 

стажування; 
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 підбирають серед кращих випускників, які виявили схильність до 

наукової та викладацької роботи, кандидатів для вступу до магістратури та 

аспірантури; 

 вивчають, узагальнюють та впроваджують передовий досвід 

науково-дослідної роботи студентів, розробляють пропозиції щодо її 

вдосконалення; 

 здійснюють облік науково-дослідної роботи студентів по кожному з 

викладачів і в цілому по кафедрах, а також облік роботи наукових гуртків. 

2.6. Студент-учасник гуртка зобов’язаний:  

 виконувати індивідуальні завдання; 

 подавати оформлені результати для контролю науковому керівнику; 

 захищати честь інституту на конкурсах та олімпіадах з вказаної 

спеціальності; 

 прагнути до постійного розширення і поповнення своїх знань; 

 подавати на конкурс роботи згідно з умовами: на конкурс подаються 

закінчені науково-дослідні роботи студентів, які містять самостійно виконані 

дослідження з актуальних проблем права та інших галузей науки, 

пропонують нові оригінальні ідеї та нестандартні рішення, мають практичне 

значення або застосування в навчальному процесі. 

Роботи, які надходять на конкурс, повинні бути оформлені відповідно 

до вимог державного стандарту, надруковані та зброшуровані. 

Обсяг індивідуальної конкурсної роботи має бути не менше 

25 сторінок друкованого тексту, а для робіт, виконаних творчими 

колективами – не менше 30 сторінок. 

Конкурсна робота супроводжується анотацією. 

Додатково подається така інформація: 

 дані про автора (авторів) роботи; 

 довідки, акти та інші документи, які підтверджують науковий рівень 

та практичне значення роботи; 

 дані про наукового керівника (керівників). 

2.7. Науковий гурток студентів кафедри діє відповідно до Статуту 

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 

та цього Положення. 

2.8. Організація роботи наукового гуртка покладається на керівника, 

який призначається рішенням кафедри з числа викладачів, та старосту, 

обраного з числа студентів. 

2.8.1. Керівник наукового гуртка відповідає за планування роботи та 

звітування, організацію та якісне проведення засідань гуртка, розгляд на них 

актуальних наукових доповідей, підготовку конкурсних наукових робіт. 

2.8.2. Робота наукового гуртка здійснюється відповідно до науково-

дослідної та навчально-методичної діяльності кафедри, з урахуванням потреб 

правозастосовчої діяльності та судової практики. 

2.8.3. Керівництво науковими дослідженнями студентів за обраними 

напрямами здійснюється науково-педагогічним складом, науковими  
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