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ПОЛОЖЕННЯ 

про діяльність молодіжних студентських наукових творчих об'єднань в  

Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 

(Пілотний проект) 

 

 

1.ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

1.1. Положення регулює порядок створення молодіжних студентських 

наукових творчих об'єднань та стимулювання цього виду діяльності у 

Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (далі 

- Університет), визначення мети їх діяльності, завдань, функцій, структури, 

відповідних прав і відповідальності, порядку організації роботи та взаємодії зі 

структурними підрозділами Університету. 

1.2. До молодіжних студентських наукових творчих об’єднань відносяться: 

гуртки, секції, студентські науково-дослідні лабораторії (далі - наукові об'єднання). 

1.3. Наукові об'єднання - одна із форм організації у позанавчальний час 

наукової діяльності осіб, що навчаються в Університеті та школярів, яка направлена 

на формування у них компетенцій науково-дослідницької і творчо-технічної роботи. 

1.4. Наукові об’єднання створюються на базі кафедр. 

1.5. У своїй діяльності наукові об'єднання керуються чинним законодавством 

України, даним Положенням, наказами та розпорядженнями посадових осіб НТУ 

«ХПІ». 

1.6. Діяльність наукових об'єднань ґрунтується на принципах автономії та 

самоврядування, демократичності, прозорості й відкритості, гуманізму, персональної 

та колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, 

віднесених до їх функцій, незалежності від політичних партій, громадських і 

релігійних організацій. 

1.7. Наукові об’єднання не є юридичними особами. 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ НАУКОВИХ 

ОБ’ЄДНАНЬ 

 

2.1. Метою діяльності наукових об’єднань є створення в Університеті 

сприятливих умов для реалізації особами, що навчаються в Університеті та 

школярами, прав на творчий розвиток відповідно до їх здібностей та потребам, 

підвищення їх професійних та загальнокультурних компетенцій в області наукової 

діяльності. 



2.2. Основними завданнями діяльності наукових об’єднань є: 

- виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності; 

- сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів; 

- створення умов для розвитку творчого потенціалу школярів та студентів; 

- сприяння оволодінню студентами методикам наукових досліджень, 

розвитку у них наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору 

та ерудованості; 

- розвиток навиків проектної діяльності та командної роботи; 

- підвищення рівня профорієнтаційної роботи. 

2.3. Основними функціями роботи наукових об’єднань є: 

- підготовка start-up проектів; 

- забезпечення успішного представлення університету у всеукраїнських, 

міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, турнірах, інших 

формах студентських змагань відповідної спрямованості; 

- залучення молоді до грантової діяльності всеукраїнського та міжнародного 

рівнів: 

- підготовка та оприлюднення наукових доповідей, повідомлень, рефератів з 

актуальних проблем відповідних галузей науки та техніки із виступами на 

засіданнях наукових гуртків, семінарів, конференцій тощо; 

- виготовлення відповідних дослідних зразків, підготовка навчальних-

наочних посібників, технічних засобів навчання (слайдів, фільмів, стендів, макетів 

тощо) та розробка рекомендацій і пропозицій щодо їх впровадження у практичну 

діяльність і навчальний процес; 

- взаємодія із Малою академією наук та іншими організаціями, які залучають 

школярів до технічної творчості; 

- взаємодія з органами студентського самоврядування; 

- участь у фестивалях освіти, науки та інших подібних заходах 

профорієнтаційного та рекламно-інформаційного характеру, що вважаються 

наочною формою представлення результатів діяльності наукових об’єднань; 

- виконання інших завдань дослідницького характеру, у тому числі під час 

проходження студентами практики, стажування тощо. 

3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ НАУКОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

 

3.1. Наукові об’єднання утворюється на добровільній основі за ініціативою 

студентів, аспірантів або наукових і науково-педагогічних працівників структурних 

підрозділів Університету. 

3.2. Назви наукових об’єднань повинні відображати напрям (зміст) їх 

діяльності та визначаються творчими об’єднаннями самостійно. 

3.3. Наукове об’єднання створюється за погодженням завідувача кафедри. 

3.4. Організацію діяльності наукових об’єднань здійснюють керівники, якими 

як правило можуть виступати наукові і науково-педагогічні працівники, докторанти 

та аспіранти. Керівник наукового об’єднання призначається та звільняється від 

виконання обов’язків згідно з рішенням керівника базового структурного підрозділу. 

3.5. Про створення наукового об’єднання керівником структурного 

підрозділу повідомляється до науково-дослідної частини (далі – НДЧ) Університету 

поданням інформаційної довідки (Додаток 1). 

3.6. Керівники базових структурних підрозділів зобов'язанні підтримувати 

діяльність наукових об'єднань, забезпечувати їх доступом до лабораторного 



обладнання, сприяти фінансуванню відряджень тощо, якщо їх діяльність не 

протирічить завданням відповідного підрозділу і Університету в цілому. 

3.7. Наукові об'єднання припиняють свою діяльність шляхом самоліквідації, 

про що повідомляється керівником структурного підрозділу службовою запискою до 

НДЧ Університету. 
 

4. ЧЛЕНСТВО У НАУКОВОМУ ОБ’ЄДНАННІ 

 

4.1. Наукове об'єднання функціонує на основі добровільного членства. 

4.2. Членство в науковому об'єднанні є фіксованим. 

4.3. Членом наукового об'єднання може стати кожен студент чи аспірант 

Університету, та всі бажаючі школярі, що беруть участь у його роботі та регулярно 

відвідують заходи, які проводить наукове об'єднання. 

4.4. Прийом в члени наукового об'єднання здійснює його керівник за усною чи 

письмовою заявою особи, що навчається в Університеті або школяра. 

4.5. Члени наукових об'єднань мають право: 

- безкоштовно користуватися лабораторним обладнанням та інформаційною 

системою Університету; 

- на відрядження за кошти Університету для участі у заходах наукового 

спрямування (за умови навчання або роботи в Університеті); 

- брати участь у науково-дослідній роботі структурного підрозділу, на базі 

якого функціонує наукове об’єднання; 

- вийти зі складу наукового об'єднання за власним бажанням. 

4.6. Члени наукових об'єднань зобов'язані: 

- дотримуватись всіх вимог даного Положення; 

- виконувати доручення керівника, що відповідають завданням діяльності 

наукового об’єднання; 

- виступати з доповідями на засіданнях наукових об’єднань, семінарах, 

конференціях тощо; 

- оприлюднювати результати наукових досліджень; 

- поширювати інформацію про діяльність наукового об'єднання; -

дотримуватись норм наукової етики та академічної чесності. 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ 

 

5.1. Організація діяльності наукового об’єднання здійснюється на безоплатній 

основі. 
 

5.2. Керівник наукового об’єднання: 

- керує діяльністю наукового об'єднання: 

- сприяє реалізації творчого розвитку та підвищення професійних 

компетенцій в області наукової діяльності членів наукового об’єднання; 

- вирішує інші питання, які пов'язані з діяльністю наукового об’єднання. 

5.3. Керівник наукового об'єднання подає до НДЧ звіт за календарний рік про 

діяльність наукового об'єднання (Додаток 2). 

5.4. Річні звіти про діяльність наукових об'єднань розглядаються на засіданні 

кафедри, Вченої ради інституту/факультету та затверджуються на засіданні науково-

технічної ради університету (НТР). 

 



6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

6.1. Положення набуває чинності з наступного дня після його затвердження 

наказом ректора, якщо інше не передбачене тим же наказом. 

6.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора, за 

рішенням Вченої ради Університету. У такому ж порядку Положення скасовується. 

6.3. Дія положення поширюється на всі структурні підрозділи Університету, у 

тому числі позабазові. 

 

Положення розглянуто  на засіданні НТР 

Протокол № ___ від ________  2018 р. та схвалено 

Вченою радою НТУ «ХПІ» Протокол № ___ від 

________  2018 р. 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

 

Заступник завідувача  
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Завідувач НДЧ       Г.В.Лісачук 

 

 

Начальник загальноуніверси- 

тетської юридичної служби     Ю.Ю.Молчанова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОДАТОК 1  

Завідувачу науково-дослідною 

частиною НТУ «ХПІ» 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна довідка 

про створення наукового об’єднання 

«____» _______________ 20 ____ р. 

 

 

Наступним повідомляємо, що «___»_____________20__ р. на базі  ___________ ___ 
(зазначити назву 

_____________________________________________________________________________________ 
кафедри, інституту (факультету), іншого підрозділу загальноуніверситетського рівня)  

створено наукове об'єднання  _________________________________________  
(зазначити повну назву) 

Обов'язки керівника наукового об'єднання покладено на  _________________ 
(прізвище та ініціали, посада) 

На час створення наукового об'єднання кількість його членів становить ____осіб 

(список додається), з них:____студентів.______аспірантів______молодих 

учених._____школярів. 

 

 

 

Керівник наукового  

об'єднання        ___________   ________________ 
      (підпис)    (ініціали, прізвище)  
 

 

 

 __________________      ___________   ________________ 
(посада керівника базового   (підпис)    (ініціали, прізвище)  

структурного підрозділу)  

 

 

 

 

 

 

Примітки 

 

 1) у списку зазначається прізвище, ім’я та по батькові, статус (студент, аспірант, 

посада тощо), місце навчання (інститут (факультет) група, клас, школа) або праці 

(структурний підрозділ). 



ДОДАТОК 2  

 

Звіт про діяльність 

наукового об’єднання за період 

з ____  20 _ р. по _____  20 _ р. 

1. Назва наукового об'єднання  ________________________________________ _____________ 

(зазначити повну назву) 

2. Кількість членів наукового об'єднання, які працювали протягом звітного періоду - осіб. 

З них:  _____  школярів;  ______ студентів;  _____ аспірантів;  ____ молодих вчених (список 

додається). 

3. Основні заходи, які реалізовані за звітній період:  

3.1 Кількість опублікованих наукових статей -  ________ , тез доповідей -  ______  та отримано 

охоронних документів - ____ , у тому числі:  ________  • 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(зазначити основні наукові статті та охоронні документи) 

 

3.2 Кількість наукових конференцій — __________ та виставок — _______ , в яких взято участь.  

а саме:  _  ____________ ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(зазначити назви наукових конференціїі та виставок) 

 

3.3 Кількість виготовлених дослідних зразків -  _______ , підготовлених навчально-наочних 

посібників - ____ . технічних засобів навчання -___. з них основні:_______________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
(зазначити назву) 

 

3.4 Кількість підготовлених членів наукового об'єднання до: конкурсів студентських  наукових 

робіт всеукраїнського рівня -  . міжнародного рівня -  , олімпіад - . 

турнірів - ___  . інших форм студентських змагань відповідної спрямованості - ________ .а саме: 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

(зазначити прізвище та ім я підготовлених членів наукового об 'єднання та їх здобутки) 

 

3.5 Кількість поданих заявок на грант -  ________  та отриманих грантів всеукраїнського та  

міжнародного рівнів - ___ , а саме: ________________  ___________________________________ _ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

(зазначити назви поданих заявок та отриманих грантів) 

 

3.6 Кількість членів наукового об'єднання, які вступили до аспірантури - ________ осіб, а саме: 

_____________________________________________________________________________ 
(зазначити прізвище та ім 'я аспірантів, інститут (факультет)) 

 

3.7 Кількість школярів-членів наукового об’єднання, які вступили до Університету - _____ осіб, 

а саме:________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(зазначити прізвище та ім я. інститут (факультет))  

3.8 ________________________________________________________________________ 

(інше, крім зазначеного вище) 

 

4. Кількість відпрацьованих годин керівником наукового об'єднання за планом роботи -  годин. 

 

 

Керівник наукового  

об'єднання  ______________   _____________________  

(підпис) (ініціали, прізвище) 

 


