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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів 

підвищення якості підготовки спеціалістів у закладі вищої освіти. Це комплекс 

заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує 

оволодіння студентами уміннями і навичками наукових досліджень у 

відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним. 

Міжкафедральна наукова інтеграція дозволяє створити в університеті єдиний 

науковий інформаційний простір, налагодити співпрацю між структурними 

підрозділами закладу вищої освіти, організувати обмін думками між 

здобувачами освіти за різними освітніми програмами. Для реалізації цього у 

закладах вищої освіти створюються студентські міжкафедральні освітньо-

наукові гуртки (далі СМОНГ).  

1.2. Студентський міжкафедральний освітньо-науковий гурток – добровільне 

некомерційне об’єднання студентів кількох кафедр, що займаються освітньою, 

науково-дослідною роботою у позанавчальний час, створений на підставі 

спільності наукових інтересів. 

1.3. СМОНГ створюється за ініціативою відповідних кафедр згідно тематикою їх 

наукових досліджень. Кількість студентських освітньо-наукових гуртків не 

обмежується.  

1.4. СМОНГ діє на постійній основі у формі засідань, на яких студенти готують і 

доповідають результати своїх наукових пошуків, обговорюють доповіді й 

розглядають актуальні проблеми розвитку науки у відповідній галузі.  

1.5. Засідання СМОНГ проходять згідно з планом, складеним його керівником і 

затвердженим завідувачами кафедр на початку кожного навчального року.  

1.6. Підсумки роботи СМОНГ оформлюються протоколом, в якому 

зазначаються: порядок денний, прізвища доповідачів і студентів, які брали 

участь в обговоренні наукових питань, кращі доповіді, висновки (пропозиції з 

подання наукової роботи на конкурс-огляд наукових робіт тощо).  

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО МІЖКАФЕДРАЛЬНОГО 

ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ГУРТКА  

2.1. Метою роботи СМОНГ є:  

2.1.1. Залучення особливо обдарованих студентів (далі ООС), найбільш здібних і 

талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.  

2.1.2. Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за 

участю студентів.  

2.1.3. Набуття навичок науково-дослідної та практичної роботи.  
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2.2. Основними завданнями СМОНГ є:  

2.2.1. Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної 

роботи.  

2.2.2. Організація науково-дослідної роботи студентів.  

2.2.3. Обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів 

СМОНГ.  

2.2.4. Здійснення інших видів організаційно-наукової діяльності, що не 

суперечать меті створення СМОНГ.  

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО МІЖКАФЕДРАЛЬНОГО  

ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ГУРТКА  

3.1. Загальне керівництво роботою СМОНГ здійснюють завідувачі кафедр.  

3.2. Поточну роботу СМОНГ організовують і контролюють наукові керівники, 

що призначаються завідувачами кафедр з числа науково-педагогічних 

працівників відповідних кафедр.  

3.3. Керівництво науковою діяльністю СМОНГ можуть здійснювати викладачі 

відповідних кафедр. 

3.4. Засідання СМОНГ проводяться не рідше одного разу на семестр з відкритим 

обговоренням результатів виконаних наукових робіт, реферативних 

повідомлень, презентацій тощо.  

3.5. Членом СМОНГ може бути студент, який хоче поглибити свої знання з 

навчальних дисциплін і набути навичок дослідницької діяльності.  

3.6. До початку навчального року складається розгорнутий річний план роботи 

СМОНГ, який розробляється відповідно до науково-дослідних тематик кафедр.  

3.7. Перелік тем засідань освітньо-наукового гуртка затверджується 

завідувачами кафедр на рік.  

3.8. Кількість членів СМОНГ не обмежується.  

4. УПРАВЛІННЯ СТУДЕНТСЬКИМ МІЖКАФЕДРАЛЬНИМ  

ОСВІТНЬО-НАУКОВИМ ГУРТКОМ  

4.1. Поточне керівництво діяльністю СМОНГ здійснює науковий керівник.  
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4.2. Науковий керівник – викладач кафедри, що призначається і звільняється від 

виконання повноважень згідно з рішенням кафедри. Науковий керівник виконує 

такі функції:  

4.2.1. Розробляє план діяльності СМОНГ на навчальний рік та подає його для 

затвердження на засідання кафедри;  

4.2.2. Координує науково-дослідну діяльність СМОНГ;  

4.2.3. Виносить на обговорення СМОНГ основні питання його діяльності;  

4.2.4. Здійснює допомогу в освітньо-науковій роботі учасників СМОНГ;  

4.2.5. Підводить підсумки обговорення кожного засідання СМОНГ;  

4.2.6. Вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю СМОНГ.  

4.3. Голова СМОНГ – студент, що призначається і звільняється керівником 

освітньо-наукового гуртка. Голова СМОНГ зобов'язаний: 

4.3.1. Інформувати студентів про роботу СМОНГ і умови членства в ньому;  

4.3.2. Виконувати організаційну роботу, необхідну для діяльності СМОНГ;  

4.3.3. Подавати науковому керівнику пропозиції щодо покращення роботи 

СМОНГ;  

4.3.4. Здійснювати іншу роботу за дорученням наукового керівника.  

4.4. Науковий керівник та голова СМОНГ діють на підставі цього Положення.  

4.5. Освітньо-наукові гуртки можуть бути реорганізовані та ліквідовані за 

рішенням кафедри на підставі подання наукового керівника.  

 

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО МІЖКАФЕДРАЛЬНОГО 

ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ГУРТКА  

5.1. Бути присутніми і виступати з доповідями і науковими повідомленнями на 

засіданнях СМОНГ.  

5.2. Виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом науково-

педагогічного співробітника кафедри.  

5.3. Публікувати результати своєї роботи в наукових виданнях університету та 

інших наукових виданнях.  

5.4. Брати участь у наукових конференціях, олімпіадах, виставках та конкурсах 

різного рівня.  
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5.5. Переходити за власним бажанням з одного СМОНГ в інші.  

5.6. Брати участь у всіх заходах, що організовуються в межах діяльності 

СМОНГ.  

5.7. Сприяти залученню до СМОНГ нових членів.  

5.8. Обирати і бути обраним до керівних органів СМОНГ.  

 

6. ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ СТУДЕНТСЬКОГО МІЖКАФЕДРАЛЬНОГО 

ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ГУРТКА  

6.1. Складання, спільно з науковим керівником, звіту про роботу СМОНГ.  

6.2. Систематичне проведення організаційної роботи.  

6.3. Сприяння своєчасному виконанню плану наукових робіт членами СМОНГ. 

6.4. Періодичне звітування про роботу на засіданнях СМОНГ.  

6.5. Забезпечення зв’язку СМОНГ з Науковим товариством студентів, аспірантів 

та молодих учених (НТСАМУ).  

 

7. ДОКУМЕНТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОГО 

МІЖКАФЕДРАЛЬНОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ГУРТКА 

7.1. Діяльність СМОНГ регламентується наступним переліком документів:  

7.1.1. Список членів СМОНГ;  

7.1.2. Затверджений план-графік засідань СМОНГ на навчальний рік;  

7.1.3. Протоколи засідань СМОНГ (протоколи зберігаються на кафедрах 

протягом усього навчального року).  

7.1.4. Звіти про наукову діяльність.  


