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ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК 

 

Дане Положення врегульовує питання організації і діяльності студентів 

наукового гуртка кафедри туризму «Планета туризму» Поліського національного 

університету (затверджено вченою радою факультету економіки та менеджменту  

від «25» травня 2021 р. протокол № 10). 
 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1.  Студентський науковий гурток закладу вищої освіти – ядро науково-

дослідної роботи здобувачів вищої освіти в системі фахової підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів. 

1.2.  Студентський науковий гурток сформований на кафедрі туризму з ціллю 

розвитку і покращення науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти відпо-

відно до затвердженої керівництвом ЗВО політики організації науково-дослідної 

роботи здобувачів вищої освіти в університеті. 

1.3. Студентський науковий гурток діє постійно. Його робота проводиться у 

формі засідань. На засіданнях студенти виголошують результати своїх наукових 

досліджень, обговорюють доповіді, дискутують на актуальні проблеми розвитку 

науки у галузі рекреації і туризму. 

1.4 Керівництво студентським науковим гуртком здійснює його керівник. 

Керівником може бути досвідчений науково-педагогічний працівник кафедри 

туризму. Керівник даного гуртка вибирається на засіданні кафедри терміном на 

три роки. 

1.5 Засідання студентського наукового гуртка проходять два рази на місяць 

відповідно до плану, який складається його керівником і затверджується 

завідувачем кафедри на початку навчального року. План роботи наукового гуртка 

розробляється на основі науково-дослідних тем кафедри туризму. 

1.6 Робочі засідання студентського наукового гуртка мають дискусійний 

характер. Керівник гуртка бере активну участь в його діяльності. 

1.7 За підсумками засідань студентського наукового гуртка оформляється 

протокол. В ньому відображаються порядок денний, імена доповідачів і 

здобувачів вищої освіти, що обговорювали наукові питання, кращі доповіді, 

висновки тощо. В кінці першого семестру та наприкінці навчального року 

здійснюється підсумок роботи студентського наукового гуртка. 

1.8 Учасники студентського наукового гуртка в своїй діяльності керуються 

принципами рівноправності, відкритості та прозорості, тісного зв’язку науково-

дослідної роботи з навчальним процесом. 

1.9  Студентський науковий гурток на кафедрі туризму діє відповідно до 

законодавства України, нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України, Статуту Житомирського національного агроекологічного університету, 



Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності університету 

та даного Положення. 

 

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Студентський науковий гурток виконує ряд функцій. 

2.1. Допомагає підвищити творчу активність здобувачів вищої освіти, розвинути 

їхні компетентності у науково-дослідній діяльності. 

2.2. Заохочує студентів до активної науково-дослідної діяльності з проблемних 

питань за темами наукових досліджень кафедри туризму. 

2.3. Здійснює пошук і впроваджує у процес навчання студентів нові форми 

організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти з ціллю її 

покращення. 

2.4. Сприяє здобувачам вищої освіти у реалізації їх внутрішніх потреб у 

самовираженні і розвитку творчих здібностей. 

2.5. Формує у студентів розуміння і вміння організовувати наукові заходи із 

залученням спеціалістів у сфері туризму. 

2.6. Надає допомогу здобувачам вищої освіти виконувати науково-дослідну 

роботу і запроваджувати її результати в навчальний процес та виробництво. 

2.7. Підводить підсумки науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти. 

2.8. Вибирає учасників факультетських, міжвузівських, всеукраїнських та 

міжнародних наукових конкурсів, конференцій тощо. 

2.9. Забезпечує студентів актуальною науковою інформацією в галузі туризму. 

2.10 Здійснює контроль за безпекою життєдіяльності і протипожежного захисту 

в аудиторіях під час засідання наукового гуртка. 

 

 3. ФОРМИ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА: 

 

Основні форми роботи: 

3.1. Засідання наукового гуртка. Планові засідання наукового гуртка 

відбуваються два рази на місяць.  

3.2. Зустрічі з відомими вченими та спеціалістами в галузі туризму. 

3.3. Участь у наукових заходах, методологічних семінарах, круглих столах, 

конференціях та конкурсах. 

3.4. Виголошення звітів здобувачів вищої освіти за результатами виконаних 

наукових робіт. 

3.5. Обговорення наукових досліджень, які рекомендуються до публікації. 

3.6. Засідання наукового гуртка проходять в присутності не менше двох третин 

його членів. Рішення приймаються, якщо вони ухвалені шляхом голосування 

простою більшістю з числа присутніх членів студентського наукового гуртка. 

 

 



4. УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМ ГУРТКОМ 

 

4.1. Управління діяльністю наукового гуртка виконують науковий керівник 

та/або його заступник. 

4.2. Науковим керівником є науково-педагогічний працівник кафедри, що має 

досвід у науковій діяльності. За рішенням кафедри він призначається і 

звільняється від виконання своїх обов’язків. 

4.3. Заступником наукового керівника є здобувач вищої освіти, який 

призначається і звільняється керівником гуртка. 

4.4. Науковий керівник і заступник діють на основі даного Положення. 

4.5. Науковий керівник виконує наступні завдання: 

4.5.1. Розробляє план роботи студентського наукового гуртка на кожний 

навчальний рік. Даний план затверджується засіданням кафедри; 

4.5.2. Здійснює керівництво науково-дослідною діяльністю гуртка; 

4.5.3. Формує порядок денний засідань наукового гуртка з питання його 

діяльності; 

4.5.4. Допомагає членам наукового гуртка виконувати науково-дослідну роботу; 

4.5.5. Організовує засідання студентського наукового гуртка; 

4.5.6. Здійснює підсумки кожного засідання наукового гуртка; 

4.5.7. Розв’язує інші питання щодо діяльності наукового гуртка. 

4.6. Заступник керівника студентського наукового гуртка має наступні обов’язки: 

4.6.1. Повідомляти здобувачів вищої освіти про діяльність гуртка і умови участі 

в його роботі; 

4.6.2. Здійснювати організаційну роботу, пов’язану з діяльністю студентського 

наукового гуртка; 

4.6.3. Виконувати обрахунок учасників гуртка; 

4.6.4. Оформлювати протокол засідань студентського наукового гуртка; 

4.6.5. Подавати на розгляд керівника рекомендації стосовно поліпшення 

діяльності гуртка; 

4.6.7. За дорученням наукового керівника виконувати інші види робіт, пов’язані 

з діяльністю гуртка; 

4.7. Керівник студентського наукового гуртка має обов’язок надавати дані про 

роботу гуртка за запитом декана факультету, його заступників або завідувача 

кафедри туризму. 
  

5. КЕРІВНИК СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ 

МАЄ ПРАВО: 
 

5.1. Подавати пропозиції завідувачу кафедри, відповідальному за науково-

дослідну роботу здобувачів вищої освіти по факультету, голові ради Наукового 

товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету. 



5.2. Вносити на розгляд відповідального за науково-дослідну роботу здобувачів 

вищої освіти по факультету рекомендації стосовно порядку денного засідань 

Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

університету та вдосконалення організації науково-дослідної роботи здобувачів 

вищої освіти. 

5.3. Брати участь у роботі Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених університету під час нарад з питань організації 

науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти та розробки рекомендацій з 

цих питань. 

5.4. З ініціативи завідувача кафедри туризму представляти кафедру з питань 

науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти і бути учасником наукових 

заходів на факультетському рівні. 

5.5. З метою перевірки і аналізу вимагати у науково-педагогічних працівників 

кафедри туризму потрібні оперативно-звітні дані з науково-дослідної роботи 

здобувачів вищої освіти. 

5.6 . Отримувати доступ до інформації, необхідної для виконання науково-

дослідної роботи здобувачів вищої освіти та організації наукових заходів в 

університеті. 

 

6. КЕРІВНИК СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА НЕСЕ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА: 
 

6.1 Своєчасність складання та виконання плану роботи студентського наукового 

гуртка; 

6.2 Виконання доручень відповідального за науково-дослідну роботу здобувачів 

вищої освіти по факультету та завідувача кафедри; 

6.3  Своєчасність підведення підсумків науково-дослідної роботи студентського 

наукового гуртка; 

6.4  Якість оформлення і зберігання розпорядчої, планової та обліково-звітної 

інформації про науково-дослідну роботу студентського наукового гуртка;  

 

7. ЧЛЕНИ НАУКОВОГО ГУРТКА: 

 

7.1. Членом студентського наукового гуртка може бути кожний здобувач вищої 

освіти спеціальності 242 «Туризм», який виконує вимоги навчального плану та 

має бажання і задатки до виконання науково-дослідної роботи. 

7.2. У своїй роботі члени наукового гуртка діють відповідно до норм наукової та 

професійної етики. 
 

 

 

 

 



8. IIPABA TIjIEHTB CTyAEHTCbKOTO HAyKOBO|O IypTKA:

8.1. lo6poei,rbHo BcryrrarH i nuxo4urv:i cxlagy cry,4eHTcbKofo HayKoBofo ryp.r.Ka.
8.2. fonocynarr.r a6o yrprzirayearucr eiA ForocyBaHHq Ha :acigaunrx cry,qeHTcbKofo
HayKoBoro rypTKa.
8.3. CarraocrifiHo na6upara reMarr4Ky HayKoBo-IocniaHoi po6orra.
8.4. lononigarz na gaciAaHHrx cryAeHTcbKofo HayKoBofo ryprra.
8.5. EparH yqacrb B 4racrcycirx i craenr nr{TaHHr Aonoaigaqal,r.
8.6. orprauysaru peKoMeHAauii gnr ny6.rrixaqii re: a6o HayxoBr.rx crarefi na ocuosi
pirueuua HayKoBoro ryprKa.
8.7. Eparu yrracrr, y nayxonift 4ixlnHocri na$elplr rypa3My.

9. OEOB'{3KI4 qJ'IEHIB CTyAEHTCbKOIO HAyKOBOIO IypTKA:

9.1' Byrr't yqacHrrKaMrz HayKoBax celriHapin, Kpyrlrux crolia, xoHQepelruifi ra isrunx
HayKoBr.rx saxo4ie:ri4uo s nraHoM po6orz cry,qeHTcbKofo HayroBoro ryprKa.
9.2. Iloganaru repinunry cry.qeuTcbKoro HayKoBofo ryprxa :nir sa nigcylrrauu
HaBqaJrbHoro poKy npo euKoHaui !oc,riANeHHq ra ) {acrb y HayKoBxx 3axo.qax.
9.3. Bparz yqacrb y:aci4aunxx cry,qeHTcbKoro HayKoBoro ryprKa.
9.4. 3natu i auroHynarlr HopMH rlboro floroNeirirs.
9'5. PeanisoeyBarr4 AopyqeHHr HayKoBoro xepinnaxa ra fioro 3acrynHr.r*a 3
oprani:aqifinux nrrraHb,qisltHocri cryAeHTcbKoro HayKoBoro ryprKa.
9 .6. liturucx iHQopNrarlirc npo 4ia,rrHicrb HayKoBoro rypma :i sgo6yna.raltr surqoi
ocnirn cneqia,rruocri 242 <Typz:u>.

1 0. ITPIIKTHTIEBI nOJIOXTEHHTT

10. 1 . cryaeHrcr,i<ufi Hayxonui ryp:ror lroNe 6yrr.r peopraHi:onaunfi a6o nireigonaurafi
ra pirueHHrv r<aQeapra rypl3My r iHiuiarr4su HayKoBoro repinHrra.
10.2. laue lloroxeHHq Ha6ynae qusnocri 3 MoMeHry fioro sarnepANenux xa$egporo
Typli3My, BqeHoro pa4oro Qar<ynrrery erououirr{ Ta MeHeAx{MeHTy.
10.3. Peroveuaauii rqoro rviu i gononHeHb Ao lloroxeHHq npo cry4enrcrxzfi
Hayxoeufr fyproK BHocrrbcr Ha po3fnrA HayKoBr,rM xepinuarolr, fioro :acrynnzxou,
a6o se rraenue , nix 213 iioro qlenie ra 3arBeplxyrorrca xa$e4poro rypr.r3My.

3anigynau rarf e4prz rypz3My

KepinHrax cryAeHTcr,Kofo HayKoBoro ryprKa

lsua FIECTEP9VK

fuA.,o 'TIIEBqYK
Cerperap ra$egpu ryprr3rvry CHiNana MYTACOBA
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