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ПОЛОЖЕННЯ
про студентський науковий гурток і студентський науковий клуб
Одеської національної академії харчових технологій
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Положення про студентський науковий гурток і студентський науковий клуб
Одеської національної академії харчових технологій розроблено відповідно до Конституції
України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну
діяльність», «Про інноваційну діяльність» (із змінами) «Про охорону праці», Положення про
науково-дослідну роботу студентів академії (НДРС) та інших нормативно правових актів
України.
1.2 Студентський науковий гурток або студентський науковий клуб (далі – Гурток або
Клуб) Одеської національної академії харчових технологій (далі – Академія) є добровільною
організацією студентів, які виявили бажання опанувати навичками проведення наукових
досліджень і успішно поєднують таку діяльність із освітнім процесом, займаються науковою
діяльністю на некомерційній основі.
Гурток або Клуб є осередком науково-дослідної роботи студентів (НДРС) за всіма
напрямами наукового пошуку в системі комплексної підготовки висококваліфікованих
фахівців.
Гурток або Клуб – одна з форм наукової діяльності студентів, спрямована на розширення
їх наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної діяльності у вільний від
освітнього процесу час або спеціально наданий час.
1.3 Гурток або Клуб створюються при кафедрі з метою розвитку і підвищення
ефективності НДРС відповідно до затвердженої ректором академії політики організації НДРС
шляхом залучення до самостійної наукової діяльності талановитої молоді, застосування
ефективних методів, форм і прийомів організації проведення відповідних наукових заходів.
Кількість студентських наукових гуртків або клубів не обмежується.
1.4 Гурток або Клуб створюється за ініціативою відповідної кафедри за тематикою її
наукових досліджень.
1.5 Гурток або Клуб діє на постійній основі у формі засідань, на яких студенти готують і
доповідають результати своїх наукових досліджень, обговорюють доповіді і розглядають
актуальні проблеми розвитку науки у відповідній галузі.
1.6 Керує Гуртком або Клубом його науковий керівник із складу досвідчених науковопедагогічних працівників кафедри. Науковий керівник обирається на засіданні кафедри.
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1.7 Засідання Гуртка або Клубу проходять згідно з планом, складеним його керівником і
затвердженим завідувачем кафедри на початку кожного навчального року з періодичністю не
менше одного разу на місяць.
1.8 Засідання Гуртка або Клубу носять дискусійний, полемічний характер при активній
управлінській участі керівника наукового Гуртка або Клубу.
1.9 Підсумки роботи Гуртка або Клубу оформляються протоколом, в якому
зазначаються: порядок денний, прізвища доповідачів і студентів, які брали участь в обговоренні
наукових питань, кращі доповіді, висновки (пропозиції з представлення наукової роботи на
конкурс-огляд наукових робіт тощо).
1.10 За згодою наукових керівників можуть проводитись міжкафедральні засідання
Гуртків або Клубів.
1.11 У своїй діяльності Гурток або Клуб керується принципами самоврядування,
рівноправності, відкритості та прозорості діяльності, органічного зв'язку науково-дослідної
роботи з освітнім процесом.
1.12 Гурток або Клуб є незалежним від впливів політичних, релігійних та громадських
об’єднань.
2 МЕТА І ЗАВДАННЯ ГУРТКА АБО КЛУБУ
2.1 Метою діяльності Гуртка або Клубу є виявлення та залучення обдарованої молоді до
наукової діяльності, поглиблене вивчення студентами відповідної галузі наук, набуття навичок
науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення
актуальних проблем відповідної галузі наук, розширення загального і професійного світогляду.
2.2 Основними цілями роботи Гуртка або Клубу є:
— сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;
— формування у студентів інтересу й потреби до наукової творчості;
— розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої
організованості, свідомого відношення до освітнього процесу, поглиблення й закріплення
отриманих у освітньому процесі знань.
2.3 Основними завданнями Гуртка або Клубу є:
— сприяння у підготовці із числа найбільш здатних, активних і встигаючих студентів
резерву наукових і науково-педагогічних кваліфікованих кадрів з відповідної спеціалізації;
— організація науково-дослідної роботи студентів;
— формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й
способам самостійного вирішування наукових завдань у відповідної галузі наук й навичок
роботи у наукових колективах;
— допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних
наукових досліджень і розробки наукових проблем;
— обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів Гуртка або
Клубу;
— сприяння поглибленому вивчанню в більше широкому плані навчального матеріалу;
— залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах,
конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;
— сприяння участі студентів у міжнародних проектах, програмах навчання і стажування
за кордоном;
— апробація результатів науково-дослідної роботи студентів на міжнародних та
всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях;
— налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями,
об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях.
— виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й
інтелектуального потенціалу для рішення актуальних завдань підвищення ефективності
освітнього процесу.
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2.4 Для реалізації зазначеної мети і завдань члени Гуртка або Клубу повинні регулярно
(щонайменше один раз на місяць) проводити засідання, в тому числі виїзні.
2.5 Діяльність Гуртка або Клубу фіксується у протоколі кожного засідання Гуртка або
Клубу та висвітлюється на WEB-сторінці відповідної кафедри, а наприкінці навчального року
підводиться загальний підсумок його роботи.
3 ОСНОВНІ ФОРМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ГУРТКА АБО КЛУБУ
3.1 Основними формами наукової роботи Гуртка або Клубу є:
— участь студентів у виконанні науково-дослідних робіт кафедри, у тому числі за
господарчими договорами, які виконуються за кошти замовників та за договорами, які
виконуються за кошти державного бюджету Міністерства освіти і науки України;
— виконання завдань дослідницького характеру під час проходження навчальної
практики;
— підготовка наукових публікацій, повідомлень з актуальних питань відповідної галузі,
виступи на засіданнях Гуртка або Клубу, наукових семінарах, конференціях та ін.;
— участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських наукових
конкурсах, олімпіадах, хакатонах тощо;
— участь у науково-технічних заходах: конференціях, семінарах, форумах, круглих
столах, майстер-класах, тренінгах та ін.
4 УПРАВЛІННЯ ГУРТКОМ АБО КЛУБОМ
4.1 Загальне керівництво діяльністю Гуртка або Клубу здійснює науковий керівник або
керівники (не більше трьох при наявності в гуртку 10 студентів).
4.2 Кількість наукових Гуртків або Клубів при кожній кафедрі та їх чисельність
визначаються рішенням завідувача кафедри залежно від кількості науково-педагогічних і
наукових працівників кафедри і студентів і повинно складати – 1 науковий гурток при
чисельності науково-педагогічних працівників кафедри 5 осіб, 2 – до 10, 3 і більше – більше 10
осіб.
4.3 Науковий керівник – науково-педагогічний працівник академії, який призначається і
звільняється від виконання обов’язків керівника Гуртка наказом ректора згідно з рішенням
кафедри.
4.4 Науковий керівник Гуртка або Клубу діє відповідно до цього Положення.
4.5 Науковий керівник виконує такі завдання:
— розробляє план діяльності наукового Гуртка або Клубу на навчальний рік та подає
його на затвердження кафедрою;
— координує науково-дослідну роботу Гуртка або Клубу;
— виносить на обговорення Гуртка або Клубу основні питання його діяльності;
— сприяє науковій роботі членів Гуртка або Клубу;
— організовує та проводить не менше одного засідання Гуртка або Клубу на місяць;
— зобов’язаний забезпечувати постійне висвітлення інформації з фото- та відеододатками на WEB-сторінці кафедри, на якій діє Гурток або Клуб, про наукові заходи,
організовані членами Гуртка або Клубу, або в яких вони беруть участь;
— інформує студентів про роботу Гуртка або Клубу та умови членства в ньому;
— виконує організаційну роботу, необхідну для діяльності Гуртка або Клубу;
— веде облік членів Гуртка або Клубу;
— веде протоколи засідань Гуртка або Клубу;
— збирає та подає завідувачу кафедри пропозиції щодо покращення роботи Гуртка або
Клубу;
— вирішує інші питання пов’язані з діяльністю Гуртка або Клубу.
4.6 Науковий керівник Гуртка або Клубу зобов'язаний на вимогу проректора з наукової
роботи, директора Науково-дослідного інституту, директора навчально-наукового інституту,
декана факультету надавати інформацію про його роботу, а також щорічно до 15 вересня
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подавати до Аналітично-інформаційного і організаційного сектору науково-дослідних робіт
НДІ ОНАХТ звіт про діяльність Гуртка або Клубу за навчальний рік за встановленою формою.
5 ЧЛЕНСТВО В ГУРТКУ АБО КЛУБІ
5.1 Гурток або Клуб функціонує на основі добровільного членства.
5.2 Членом Гуртка або Клубу може стати будь-який студент Академії, який цікавиться
поглибленим вивченням відповідної галузі наук, успішно освоює навчальну програму (не має
незадовільних оцінок за підсумками семестру навчання) та має бажання брати участь у
науково-дослідній роботі з тематики кафедри. Прийом здійснюється в добровільному порядку
на підставі усної заяви вступаючого.
5.3 Членство в Гуртку або Клубі припиняється:
— за власним бажанням члена гуртка або клубу;
— за рішенням не менше 2/3 членів Гуртка або Клубу у випадках порушення цього
Положення;
— у зв’язку з відрахуванням з числа студентів Академії.
6 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГУРТКА АБО КЛУБУ
6.1 Член Гуртка або Клубу має право:
— брати участь у планових заходах Гуртка або Клубу;
— здійснювати наукову, науково-дослідну та винахідницьку діяльність з відповідної
галузі наук;
— брати участь в обговоренні та вирішенні всіх питань діяльності Гуртка або Клубу;
— брати участь в наукових, науково-технічних заходах: конкурсах, конференціях,
семінарах, форумах, круглих столах, хакатонах, квестах та ін.;
— представляти результати наукової роботи на засіданнях Гуртка або Клубу;
— отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від наукового керівника та
членів Гуртка або Клубу.
— за рекомендацією наукового керівника й клопотанням ректора Академії одержувати
скерування для роботи в архівах і наукових організаціях;
— представляти свої роботи для участі в конкурсах на кращі наукові роботи студентів;
— публікувати кращі наукові праці й виступи у виданнях Академії;
— студенти з високими результатами в науковій роботі можуть у першочерговому
порядку рекомендуватися для вступу в магістратуру й аспірантуру Академії.
6.2 Член Гуртка або Клубу зобов’язаний:
— протягом навчального року регулярно відвідувати засідання Гуртка або Клубу;
— виступати на засіданнях Гуртка або Клубу й наукових конференцій з науковими
повідомленнями та доповідями;
— виконувати доручення наукового керівника Гуртка або Клубу, пов'язані з
організацією наукової праці;
— розробляти обрану тему наукової роботи;
— брати участь у діяльності Гуртка або Клубу шляхом проведення науково-дослідної та
організаційної роботи;
— дотримуватись цього Положення.
7 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Науковий керівник Гуртка або Клубу несе відповідальність:
7.1 За невиконання або неналежне виконання вимог цього Положення та інших
нормативно-правових актів України;
7.2 За не збереження й не належне використання кафедральних матеріальних цінностей,
обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо для проведення науково-дослідних
заходів, за не дотримання безпечного стану робочих місць;

