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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1 Наукова робота студентів є окремим видом наукової і науково-

технічної діяльності, яка проводиться під керівництвом науково-педагогічних 

і наукових працівників Державного університету телекомунікацій (далі - 

Університет). 

1.2 Наукова робота студентів проводиться у тісному поєднанні з 

освітнім процесом. Вона є його невід’ємним продовженням та повинна 

відповідати завданням освітнього процесу та науково - дослідній роботі 

кафедр і поділяється на науково-дослідну роботу, що входить до цього 

процесу, і на роботу, яка виконується поза ним. 

1.3 Залучення студентів до наукової роботи дає змогу 

використовувати їх бажання і творчий  потенціал  для  вирішення  

актуальних завдань Університету та впроваджувати в освітній  процес 

сучасні телекомунікаційні технології. 

1.4 Основними завданнями наукової роботи студентів є: 

- поглиблення знань з  технічних  і  гуманітарних  наук, 

підвищення якості вивчення навчальних дисциплін; 

- оволодіння сучасною методикою і навичками проведення 

самостійних наукових досліджень та розробки наукових тем з широким 

використанням методів економічного моделювання; 

- оволодіння формами організації і проведення наукових 

досліджень; 

- вивчення основ формування бізнес-планів, бізнес-моделювання 

інноваційної діяльності, «Start Up», та венчурного фінансування; 

- розвиток навичок патентно-ліцензійної, винахідницької і 

раціоналізаторської роботи щодо удосконалення техніки та навчально- 

матеріальної бази структурних підрозділів; 

- популяризація наукових і технічних знань серед працівників 

Університету; 

- виявлення з числа найбільш обдарованих і здібних студентів 

резерву для наступної підготовки до вступу в аспірантуру Університету. 

1.5 Наукова робота студентів, яка виконується поза  навчальним 

часом, організовується роботою студентів у наукових гуртках кафедр 

Університету. 

1.6 На кафедрі розробляється перелік та найменування тематики 

наукової роботи студентів за профілем діяльності кафедри. 

1.7 Кількість наукових гуртків при кожній кафедрі та їх чисельність 

визначаються рішенням завідувача кафедри залежно від кількості науково-

педагогічних і наукових працівників кафедри та студентів і 
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повинно    складати    –    1    науковий     гурток     при     чисельності  

науково - педагогічних працівників кафедри 5 осіб, 2 – до 10, 3 і більше – 

більше 10 осіб. 

2. КЕРІВНИЦТВО НАУКОВИМ ГУРТКОМ 

 
2.1 Для безпосереднього наукового керівництва роботою гуртків 

завідувачем кафедри призначається керівник наукового гуртка з числа 

найбільш кваліфікованих науково-педагогічних і наукових працівників 

кафедри. 

2.2 Перелік тем засідань наукового гуртка затверджується завідувачем 

кафедри на рік, згідно наведеної форми (Додаток 1). 

2.3 Засідання наукових гуртків і робота за темами досліджень 

проводяться за планом-календарем основних заходів кафедри на місяць. 

2.4 На наукового керівника наукового гуртка покладаються такі 

функції: 

- розробка плану роботи наукового гуртка на навчальний рік; 

- організація подання членами гуртка рефератів і наукових робіт на 

конкурс кафедри, Навчально-наукового інституту, Університету, конкурси 

наукових робіт у межах МОН України, держави та міжнародні конкурси; 

- організація участі членів наукового гуртка у всеукраїнських 

студентських олімпіадах зі спеціальностей і навчальних дисциплін, які 

проводить МОН України; 

- здійснення контролю за роботою членів наукового гуртка (гуртків); 

- планування і забезпечення, за рекомендацією кафедри, підготовки 

доповідей і виступів членів наукового гуртка на наукових конференціях і 

семінарах, засіданнях кафедри і наукового гуртка; 

- організація виступів членів наукового гуртка на  науково- 

практичній конференції молодих вчених Університету, науково-практичних 

конференціях і семінарах згідно плану наукової і науково-технічної 

діяльності Університету; 

- своєчасне інформування членів наукового гуртка про наукові заходи, 

які проводяться на кафедрі, інституті, Університеті; 

- ведення журналу обліку діяльності наукового гуртка (Додаток 2). 

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА ЧЛЕНІВ НАУКОВИХ ГУРТКІВ 

 
 Член наукових гуртків зобов’язаний: 

- наполегливо оволодівати методами наукових досліджень, творчо 

застосовувати їх у своїй діяльності, підвищувати свій професійний рівень; 
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- брати активну участь у науковій роботі, конкурсах, виступати  з 

науковими доповідями і повідомленнями; 

- постійно підвищувати свій науковий рівень; 

- регулярно відвідувати засідання наукового гуртка, загальні збори 

наукового товариства студентів інституту і наукові конференції; 

- брати участь в організаційній роботі наукового товариства 

студентів інституту; 

- вести пропаганду наукових знань і роз’яснювальну роботу серед 

студентів з метою залучення їх до наукової роботи. 

 Член наукового гуртка інституту має право: 

- обирати і бути обраним до керівних органів наукового товариства 

студентів інституту; 

- брати участь у вільному обговоренні наукових робіт на планових 

засіданнях наукового гуртка і на наукових конференціях; 

- представляти свої наукові роботи, схвалені кафедрою, як 

доповіді, на семінарах і наукових конференціях; 

- брати участь у конкурсах на кращу наукову роботу студентів 

Університету із суспільних, економічних, технічних наук; 

- вирішального голосу на всіх зборах наукового товариства 

студентів інституту; 

- брати участь в організації підготовки звітно-виборних зборів 

наукового товариства студентів інституту. 
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Додаток 1 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 

  П.І.Б. 

«  »  20  р. 

 

 

 
ПЕРЕЛІК ТЕМ 

які вибрані для розробки членами наукового гуртка кафедри 
 

на 201  / 201  навчальний рік 
 

 
 

№ 
з/п 

Назва теми Науковий керівник Відомості про 
виконання 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

4.    

…    

 

 

 

 

 

Керівник наукового гуртка  П.І.Б. 
(підпис) 
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Додаток 2 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж У Р Н А Л 

 
 

обліку діяльності наукового гуртка 

кафедри   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Керівник наукового гуртка  П.І.Б. 
(підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Київ – 201_ рік 



7 
 

С П И С О К 

членів наукового гуртка 
кафедри    

 

 
 

№ 
з/п 

Прізвище та ініціали Навчальна 
група 

З якого часу 
працює у гуртку 

Примітка 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

…     

…     

     

     

     

…     
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О Б Л І К 

відвідування засідань наукового гуртка 

кафедри    

 

№ 

з/п 
Прізвище та ініціали 

Дата проведення 

               

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

 


