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ПОЛОЖЕННЯ 

про науковий курсантсько-студентський гурток 

Одеського державного університету внутрішніх справ  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це положення регулює організацію та діяльність наукових гуртків 

курсантів і студентів Одеського державного університету внутрішніх справ 

(далі – Університет). 

Науковий курсантсько-студентський гурток при кафедрі університету є 

первинною структурною одиницею Наукового товариства студентів 

(курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих учених, 

добровільним осередком науково-дослідної роботи курсантів та студентів, 

який діє при кафедрі університету. 

1.2. Метою діяльності наукового гуртка є прищеплення навичок 

науково-дослідної роботи, поглиблення знань курсантів і студентів з 

навчальних предметів. 

1.3. Науковий гурток діє відповідно до Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», інших нормативно-правових актів України, Статуту 

Університету, Положення про правове, організаційне та методичне 

забезпечення науково-дослідницької діяльності курсантів, студентів і 

слухачів Університету.  

1.4. Тематика науково-дослідної роботи гуртків розробляється в 

контексті пріоритетних напрямків наукової діяльності, затверджених 

наказами МВС України, які потребують першочергового дослідження, 

загальнокафедральних тем та загальноуніверситетських пріоритетних 

напрямів наукових досліджень, затверджується на засіданні кафедри. 

1.5. Діяльність наукового гуртка фіксується в протоколі кожного 

засідання, а наприкінці навчального року робиться загальний підсумок його 

діяльності. 

1.6. Засідання наукового гуртка повинні здійснюватися щомісячно в 

учбовий період. 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 

2.1. Поглиблене вивчення курсантами й студентами навчального 

матеріалу за обраною дисципліною. 

2.2. Оволодіння навичками наукової роботи та узагальнення досвіду 

роботи в органах внутрішніх справ, державних, правоохоронних і судових 

органах, органах місцевого самоврядування України. 
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2.3. Проведення курсантами і студентами – членами гуртка –

консультативної й лекторської роботи серед населення. 

2.4. Розвиток творчого мислення й аналітичних здібностей, розширення 

світогляду та ерудиції. 

2.5. Прищеплення навичок самостійної науково-дослідної роботи, 

умінь застосовувати теоретичні знання на практиці. 

2.6. Вивчення та узагальнення передової практики правоохоронних 

органів. 

2.7. Участь у розробці актуальних проблем згідно з напрямками 

наукових досліджень кафедр. 

 

3. СТРУКТУРА НАУКОВОГО ГУРТКА І ЧЛЕНСТВО 

 

3.1. Кількісний склад наукового гуртка визначається й затверджується 

на засіданні кафедри, переглядається й поновлюється в обов’язковому 

порядку на початку навчального року та впродовж року за необхідністю. 

3.2. Керівником курсантсько-студентського гуртка є, як правило, доцент 

кафедри або інший досвідчений викладач, якого призначає начальник кафедри.  

3.3. Керівник наукового гуртка: 

- не менш одного разу на місяць організовує проведення засідань 

членів гуртка з обговоренням наукових доповідей, реферативних 

повідомлень; 

- надає допомогу курсантам і студентам у виборі теми дослідження; 

- навчає членів гуртка науковим методам дослідження; 

- організовує спільні засідання гуртка і кафедри; 

- готує клопотання щодо заохочення найбільш активних членів гуртка; 

- організовує відвідування курсантами й студентами практичних органів 

внутрішніх справ, науково-дослідних інститутів, науково-дослідних 

лабораторій, судів, прокуратури, митниці, нотаріату, органів місцевого 

самоврядування та ін.; 

- організовує проведення лекцій (виступів) за участю науковців, 

практичних співробітників органів внутрішніх справ та ін.; 

- надає до відділу організації наукової роботи до 1 жовтня навчального 

року такі звітні документи по роботі кафедрального гуртка: список членів 

гуртка; план роботи гуртка на навчальний рік; перелік тем, які розробляються 

та досліджуються членами гуртка разом з їх науковими керівниками; звітну 

інформацію про участь членів гуртка в наукових заходах протягом минулого 

навчального року, графік проведення засідань гуртка. 

3.4. Безпосередня організація роботи в науковому курсантсько-

студентському гуртку здійснюється його старостою, який обирається на 

загальних зборах членів наукового курсантсько-студентського гуртка й 

затверджується його керівником. 

3.5. Староста наукового курсантсько-студентського гуртка: 

- складає спільно з керівником план роботи гуртка й представляє його 

на розгляд і затвердження засідання кафедри; 
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- надає безпосередню допомогу керівникові гуртка щодо організації 

його роботи; 

- забезпечує присутність членів гуртка на засіданні; 

- здійснює постійний зв’язок з активом Наукового товариства студентів 

(курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих учених; 

- сприяє своєчасному виконанню плану наукових робіт членами гуртка; 

- залучає до гуртка нових членів; 

- відвідує семінари гуртка й бере участь в інших формах навчання, що 

проводяться радою Наукового товариства студентів (курсантів, слухачів), 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету; 

- періодично звітує про роботу гуртка на засіданнях кафедри й ради 

Наукового товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів 

і молодих учених Університету; 

- залучає членів гуртка до активної участі в усіх заходах, що 

проводяться Науковим товариством студентів (курсантів, слухачів), 

аспірантів, докторантів і молодих учених Університету. 

3.6. Секретар гуртка: 

- веде протоколи засідання гуртка та іншу документацію наукового 

гуртка; 

- готує інформацію та фотоматеріали про роботу гуртка для 

опублікування в університетських виданнях і розміщення в Інтернеті. 

3.3. Для реалізації вказаних вище завдань члени наукового 

курсантсько-студентського гуртка повинні: 

 брати участь у науково-дослідній роботі кафедри;  

 брати участь у проведенні кафедральних наукових семінарів;  

 брати участь у наукових конференціях, олімпіадах, виставках і 

конкурсах;  

 сприяти залученню до роботи гуртка нових членів. 

 

 

 


