
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про студентський науковий гурток 

 «Знання, освіта, спорт, фізичне виховання»  

кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту  

гуманітарно-педагогічного факультету  

Хмельницького національного університету  

 

Студентський науковий гурток  є об’єднанням студентів, які займаються 

науковою діяльністю на некомерційній основі. Студентський науковий гурток  

у своїй діяльності керується  положенням ХНУ «Про науково-дослідну роботу 

студентів Хмельницького національного університету» 

(https://www.khnu.km.ua/root/files/01/10/03/181.pdf). 

 

1. Загальні положення діяльності студентського наукового гуртка 

«Знання, освіта, спорт, фізичне виховання» 

1.1. Студентський науковий гурток «Знання, освіта, спорт, фізичне 

виховання» – одна з форм наукової діяльності студентів, спрямована на 

розвиток їх творчих здібностей з метою набуття фахових (професійних), 

особистісних, когнітивних компетенцій, розширення їх наукового потенціалу та 

формування навички науково-дослідної діяльності у вільний від навчання час 

або спеціально наданий час. 

1.2. Студентський науковий гурток є добровільною організацією 

студентів, які виявили бажання опанувати навички проведення наукових 

досліджень і успішно поєднують таку діяльність із навчанням. 

1.3. Основними цілями роботи студентського наукового гуртка «Знання, 

освіта, спорт, фізичне виховання» є: 

 сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів у галузі 

фізичної культури і спорту; 

 формування в студентів інтересу і потреби до наукової творчості; 

 створення умов для творчого зростання у процесі навчання і 

оволодіння фахом для майбутньої професійної діяльності. 

1.4. Основні завдання студентського наукового гуртка: 
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 розвиток творчого наукового мислення, аналітичних здібностей, 

підвищення внутрішньої організованості, поглиблення і закріплення отриманих 

у процесі навчання знань у галузі фізичної культури та спорту; 

 допомога студентам в оволодінні методикою й навичками 

проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем; 

 обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед 

членів студентського наукового гуртка; 

 залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, 

форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;  

 апробація результатів науково-дослідної роботи студентів на 

міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових заходах та їх публікація у 

наукових виданнях; 

 сприяння участі студентів у міжнародних проектах; 

 проведення спільних наукових досліджень за участю викладачів, 

студентів та представників стейкхолдерів; 

 виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, 

використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення 

актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу. 

1.5. До занять наукового гуртка можуть залучатися провідні викладачі 

кафедри, які мають досвід викладацької та наукової роботи, стейкхолдери 

(внутрішні та зовнішні).   

 

2. Керівництво студентським науковим гуртком 

2.1. Для безпосереднього наукового керівництва роботою студентського 

наукового гуртка «Знання, освіта, спорт, фізичне виховання» засіданням 

кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту призначається 

керівник. 

2.2. Керівник студентського наукового гуртка: 

 координує науково-дослідну роботу гуртка; 

 розробляє план роботи гуртка на семестр і представляє його для 

затвердження завідувачу кафедри; 

 виносить на обговорення основні питання діяльності гуртка, сприяє 

науковій роботі членів гуртка;  

 організовує та проводить засідання гуртка;  

 разом з керівництвом кафедри організовує й проводить студентські 

наукові кафедральні конференції; 

 разом із завідувачем кафедри визначає тематику науково-дослідних 

робіт і виступів членів гуртка на наукових конференціях; 

 організує рецензування виконаних студентами наукових праць і їх 

обговорення на засіданнях гуртка, кафедри;  



 запрошує на засідання гуртка для виступів провідних учених, 

викладачів, аспірантів; 

 клопоче про заохочення студентів, що активно беруть участь у 

роботі гуртка. 

2.3. Для покращення поточної роботи студентського наукового гуртка 

керівником формуються секцій гуртка. Завідувачем кафедри теорії і методики 

фізичного виховання і спорту призначаються куратори секцій з числа науково-

педагогічних співробітників кафедри. 

2.4. Для виконання організаційної роботи й обліку діяльності 

студентського наукового гуртка з числа студентів обирається староста гуртка 

(строком на один рік). 

2.5. Староста студентського наукового гуртка: 

 разом з керівником гуртка розробляє план роботи на навчальний 

рік; 

 не пізніше, ніж за тиждень повідомляє членів про дату проведення 

засідання гуртка; 

 вчасно інформує членів гуртка про заходи наукової роботи на 

кафедрі, університеті; 

 веде облік наукових праць студентів; 

 за рекомендацією керівника гуртка або завідуючого кафедри 

забезпечує підготовку доповідей і виступів на кафедральних та 

університетських наукових конференціях, а також на засіданнях гуртка; 

 надає допомогу керівнику гуртка в підготовці звіту про роботу 

студентського наукового гуртка за навчальний рік 

2.6. Завідувач кафедри сприяє роботі студентського наукового гуртка, 

виносить на засідання кафедри питання, що стосуються тематики досліджень, 

залучає викладацький склад як наукових керівників робіт студентів. 

 

3.  Організація роботи студентського наукового гуртка 

3.1. Засідання студентського наукового гуртка проводяться не менше 

одного разу на два місяці. Графік засідань гуртка складається старостою, 

підлягає узгодженню з керівником і затверджується завідувачем кафедри. 

3.2. На засіданнях гуртка розглядаються питання навчання студентів 

методики ведення наукового дослідження, обговорюються результати наукової 

роботи членів гуртка (тези, наукові статті, реферати, конкурсні роботи тощо). 

По закінченні засідання студентського наукового куртка керівник складає 

протокол засідання. Плани проведення занять гуртка, протоколи зберігаються 

упродовж навчального року.  

3.3. Основні форми наукової-дослідної роботи студентів: 



 участь у виконанні планових НДР кафедри, у тому числі по 

договорах наукової співпраці кафедри; 

 виконання завдань дослідницького характеру в період навчальних 

практик; 

 підготовка наукових доповідей, повідомлень з актуальних питань, 

виступ з ними на засіданнях студентського наукового гуртка, наукових 

семінарах і конференціях; 

 участь у конкурсах на кращі наукові праці. 

 

4. Права й обов’язки членів студентського наукового гуртка. 

4.1. Членом студентського наукового гуртка може стати будь-який 

студент, який успішно освоює навчальну програму і має бажання брати участь 

у науково-дослідній роботі за визначеними тематиками. 

4.2. Члени студентського наукового гуртка мають право: 

 брати участь у планових заходах гуртка; 

 здійснювати науково-дослідну та винахідницьку діяльність у галузі 

фізичної культури і спорту; 

 отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від 

керівника, викладачів, старости та членів гуртка; 

 представляти результати наукової роботи на засіданнях гуртка; 

 публікувати кращі наукові праці й виступи; 

 студенти з високими результатами у науковій роботі можуть 

рекомендуватися керівництвом кафедри для вступ в магістратуру й 

аспірантуру. 

4.3. Члени студентського наукового гуртка зобов’язані: 

 дотримуватись даного Положення; 

 упродовж навчального року регулярно відвідувати засідання 

студентського наукового гуртка; 

 брати участь у діяльності гуртка шляхом проведення науко-

дослідної та організаційної роботи 

 

 

 

 

 


