


1. Загальні положення 

1.1. Гурток – це творчий колектив студентів, які об’єднані з метою всебіч-

ного розвитку особистості, її нахилів, здібностей, талантів, забезпечення профе-

сійного самовизначення, поглибленого ознайомлення з певною проблемою, про-

довження роботи, початки якої закладені на заняттях відповідних дисциплін, нау-

ково-дослідницької діяльності студентів. 

1.2. Принципи організації роботи гуртків: 

1.2.1. системний підхід до організації роботи гуртків передбачає цілісність, 

послідовність і наступність логічно взаємопов’язаних позанавчальних заходів; 

1.2.2. наявність провідної ідеї, що визначає основні напрями його розвитку; 

1.2.3. відкритість студентського об’єднання, що передбачає добровільність 

вступу в нього; 

1.2.4. комфортний мікроклімат; 

1.2.5. співпраця та координація діяльності різних позанавчальних структур. 

1.3. При організації гурткової роботи необхідно суворо дотримуватися са-

нітарно-гігієнічних норм проведення засідань, правил охорони праці, особливо під 

час екскурсійних, масових заходів. 

1.4. Залучення студентів до роботи гуртка здійснюється з першого курсу. 

1.5. Членом гуртка може бути кожен студент інституту, який успішно 

виконує навчальний план та виявляє бажання і схильність до науково-

дослідної роботи. 

2. Завдання 

Основними завданнями гуртка є: 

2.1. Забезпечення більш повного засвоєння навчального програмного мате-

ріалу та поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються. 

2.2. Оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового 

мислення та аналітичних здібностей, розширення світогляду й ерудиції. 

2.3. Вивчення та узагальнення передової практики. 

2.4. Участь у науково-дослідній роботі за напрямами. 

 

3. Основні форми роботи 

Основними формами роботи гуртка є: 

3.1. Засідання гуртка. 

3.2. Зустрічі з провідними фахівцями споживчої кооперації та інших 

галузей економіки. 

3.3. Участь в наукових і методологічних семінарах, круглих столах, конфе-

ренціях та конкурсах. 

3.4. Заслуховування звітів студентів за підсумками виконаних наукових 

досліджень. 

3.5. Виконання науково-дослідних завдань під час проходження практики 

в діючих підприємствах різних форм власності. 

3.6. Здійснення наукових перекладів. 

3.7. Вивчення та узагальнення передового досвіду роботи підприємств різ-

них форм власності. 
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3.8. Підготовка опорних конспектів, дидактичних матеріалів, навчальних 

посібників та наочних засобів (слайдів, фільмів, стендів). 

3.9. Розробка рекомендацій та пропозицій з їх впровадження у навчальний 

процес і практичну діяльність. 

 

4. Організація і керівництво діяльністю 

4.1. Організаційне та методичне керівництво роботою гуртків здійснює 

проректор з науково-методичної роботи через завідувачів кафедр, завідувачів 

кабінетів навчальних (лабораторій). 

4.2. Загальне наукове та організаційне керівництво гуртком здійснює 

завідувач кафедр. Безпосереднє керівництво роботою гуртка покладається на 

керівника гуртка, який призначається завідувачем кафедри з числа педагогічних 

працівників. Зі складу членів гуртка обирається староста. 

4.3. Чергові засідання гуртків проводяться періодично не менше двох разів 

на місяць (за виключенням канікул). 

4.4. Робота гуртків припиняється під час екзаменаційної сесії, 

проходження практики, канікул. 

 

5. Матеріально-технічне забезпечення 

5.1. Члени гуртків для здійснення своєї діяльності користуються обладнан-

ням, комп’ютерною технікою, бібліотекою вищого навчального закладу. 

 

6. Документація 

6.1. План роботи гуртка на навчальний рік, затверджений завідувачем 

кафедри, складається з таких основних розділів: організаційні заходи; робота з 

поглиблення спеціальних знань, робота з удосконалення матеріально-технічної 

бази кабінету навчального (лабораторії), наукові дослідження студентів; участь у 

наукових заходах (методологічних семінарах, конференціях, конкурсах, тощо). 

6.2. Графік роботи гуртка на навчальний рік, затверджений завідувачем 

кафедри. 

6.3. Тематика наукових досліджень студентів, затверджена на засіданні 

завідувачем кафедри. 

6.4. Нормативно-методичні документи з організації науково-дослідної 

роботи. 

6.5. Журнал обліку роботи гуртків, який включає в себе такі основні 

розділи: список членів гуртка; загально організаційні заходи; наукові досягнення 

студентів; участь у наукових заходах; облік підготовлених публікацій, методичних 

матеріалів, наочних посібників, макетів, моделей, спеціальних технічних при-

строїв, схем, стендів, відеоматеріалів, наукових перекладів тощо. 

6.6. Річні звіти роботи гуртка. 

6.7. Заохочення членів гуртка. 

 

 

 
 


