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Вченою радою ОДУВС                                        Наказом ОДУВС 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію науково-дослідної роботи  

студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Науково-дослідна робота студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 

докторантів та молодих вчених в Одеському державному університеті 

внутрішніх справ (далі - університет) є одним з важливих засобів якісної 

підготовки і виховання фахівців вищої кваліфікації, здатних творчо 

використовувати в практичній діяльності органів внутрішніх справ досягнення 

юридичної науки та науково-технічного прогресу. Вона покликана 

стимулювати активну творчу працю студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 

докторантів і молодих учених у процесі навчання й оволодіння спеціальністю, 

виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їх творчого 

зростання. 

1.2. Організація науково-дослідної роботи студентів (курсантів, слухачів), 

аспірантів, докторантів та молодих учених здійснюється відповідно до 

Конституції України, законів України, нормативних актів Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Статуту університету, 

Статуту наукового товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 

докторантів і молодих вчених університету (далі - НТ). 

1.3. Поняття «науково-дослідна діяльність студентів (курсантів, слухачів), 

аспірантів, докторантів та молодих вчених» включає взаємопов'язані елементи: 

- навчання елементам дослідницької діяльності, організації та методики 

наукової творчості; 

- наукові дослідження, що здійснюють студенти (курсанти, слухачі), 

аспіранти, докторанти та молоді вчені під керівництвом професорів і 

викладачів. 

1.4. Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів 

(курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених є: 

- підвищення рівня професійної підготовки та спеціалізації фахівців для 

органів внутрішніх справ; 

- оволодіння науковою методологією досліджень; 

- розвиток творчого мислення й аналітичних здібностей, розширення 

світогляду та ерудиції; 

- прищеплення навичок самостійної науково-дослідної праці, вмінь 

застосовувати теоретичні знання на практиці; 

- виховання потреби щодо вдосконалення знань з обраної професії; 
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- поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються; 

- вивчення та узагальнення передової практики правоохоронних 

органів; 

- участь у розробці актуальних проблем згідно з напрямками наукових 

досліджень кафедр університету; 

- залучення до поглибленого вивчення і дослідження актуальних 

наукових проблем сучасності; 

- створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання в 

стінах університету резерву вчених, дослідників, викладачів. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФОРМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ (КУРСАНТІВ, СЛУХАЧІВ), АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

 

2.1. Організаційно-методичне керівництво науково-дослідною роботою 

студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених 

здійснюють перший проректор університету, відділ організації наукової роботи, 

факультети, кафедри, органи курсантського, студентського та слухацького 

самоврядування (рада молодих учених і спеціалістів університету, рада НТ) 

відповідно до Статуту університету, цього Положення та/або Положень про 

факультет і кафедру університету. 

2.2. Науково-дослідницька діяльність студентів (курсантів, слухачів), 

аспірантів, докторантів та молодих вчених здійснюється за трьома основними 

напрямами: 

- науково-дослідницька робота, що є невід'ємним елементом 

навчального процесу і входить до календарно-тематичних і навчальних планів, 

навчальних програм як обов'язкова для всіх студентів (курсантів, слухачів), 

аспірантів, докторантів та молодих вчених; 

- науково-дослідницька робота, що здійснюється поза навчальним 

процесом у межах НТ - у гуртках (Положення про діяльність гуртків курсантів, 

студентів та слухачів), проблемних групах та ін.; 

- науково-організаційні заходи: конференції, конкурси та ін. 

2.2.1. Науково-дослідницька робота студентів (курсантів, слухачів), 

аспірантів, докторантів та молодих вчених, яка здійснюється в межах 

навчального часу, передбачає: 

- вивчення курсу "Організація науково-дослідної роботи студентів 

(курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених та 

бібліографія" (відповідно до навчальних планів); 

- написання рефератів наукової літератури з конкретної теми в процесі 

вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу, професійно-орієнтованих, 

спеціальних дисциплін, курсів спеціалізації та за вибором; 

- виконання лабораторних, практичних, семінарських і самостійних 

завдань, контрольних робіт, що містять елементи проблемного пошуку; 

- виконання нетипових завдань дослідницького характеру в період 

виробничої практики, на замовлення органів внутрішніх справ, установ, 
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організацій, закладів освіти; 

- виступи з реферативними повідомленнями на семінарських заняттях; 

- підготовка і захист курсових робіт, пов'язаних з проблематикою 

наукових досліджень спеціальних кафедр; 

- виконання індивідуальних завдань науково-дослідного характеру під 

час стажування в органах внутрішніх справ. 

2.2.2. Науково-дослідна робота студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 

докторантів і молодих вчених, яка здійснюється в позанавчальний час, 

передбачає: 

- участь студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та 

молодих вчених у роботі наукових семінарів, гуртків, проблемних груп, 

творчих секцій та ін.; 

- участь у виконанні держбюджетних або госпрозрахункових наукових 

робіт, проведенні досліджень у межах творчої співпраці кафедр, факультетів, 

закладів освіти; 

- участь у вікторинах і предметних олімпіадах; 

- розробку криміналістичних методик, спеціальних пристроїв та 

приладів; 

- підготовку наукових публікацій за результатами проведених 

досліджень; 

- виступи на науково-практичних конференціях в університеті та інших 

закладах просвіти; 

- участь у кафедральних, факультетських, загальноуніверситетських, 

міських, всеукраїнських і міжнародних конкурсах на кращу наукову роботу; 

- участь у всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіадах; 

- впровадження результатів наукових досліджень і розробок у 

практичну діяльність правоохоронних органів. 

2.3. Основними завданнями відділу організації наукової роботи 

університету щодо керівництва науково-дослідною роботою студентів 

(курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених є: 

- сприяння вдосконаленню процесу наукової студентів (курсантів, 

слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених; 

- створення системи заходів, спрямованих на залучення молоді до 

наукових досліджень, реальної пошукової та винахідницької діяльності; 

- визнання в університеті пріоритету наукової творчої роботи студентів 

(курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених як важливого 

фактору формування фахівців-юристів; 

- розробка та впровадження нормативно-методичних документів щодо 

наукової роботи студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та 

молодих вчених, діяльності НТ, умов конкурсів наукових робіт і олімпіад, 

пропозицій щодо подання кращих робіт на міські, міжвузівські та всеукраїнські 

конкурси; 

- узагальнення передового досвіду організації науково-дослідної роботи 

студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених; 

- розробка методичних рекомендацій щодо розвитку науково-дослідної 
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роботи студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих 

вчених. 

2.4. Контроль і організаційно-методичне забезпечення науково-дослідної 

роботи студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих 

вчених відділом організації наукової роботи здійснюється шляхом: 

- розробки нормативної та методичної баз організації науково-дослідної 

роботи студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих 

вчених, пропозиції щодо її вдосконалення; 

- вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду науково-

дослідної роботи студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та 

молодих вчених;  

- координації діяльності факультетів, кафедр з науково-дослідної 

роботи студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих 

вчених; 

- накопичення й аналізу інформації (статистичної, документальної, 

аудіовізуальної) та річних звітів про підсумки науково-дослідної роботи 

студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених 

факультетів, кафедр; 

- планових перевірок стану організації науково-дослідної роботи 

студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених на 

факультетах і кафедрах; 

- організації проведення загальноуніверситетських заходів по лінії 

науково-дослідної роботи студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 

докторантів та молодих учених (конкурсів на кращі наукові роботи, предметних 

олімпіад, підсумкових конференцій тощо); 

- методичного керівництва радою наукового товариства студентів 

(курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених; 

- організації участі студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 

докторантів та молодих вчених у міських, міжвузівських, всеукраїнських та 

міжнародних конкурсах, конференціях та олімпіадах; 

- підтримання наукових зв'язків з іншими вищими закладами освіти та 

Всеукраїнською Радою з науково-дослідної роботи студентів; 

- контролю за виконанням наказів, розпоряджень, положень, інструкцій 

та інших нормативних документів з науково-дослідної роботи студентів 

(курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених. 

2.5. Організаційно-практичне забезпечення науково-дослідної роботи 

студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих учених 

здійснюють факультети та кафедри. Безпосереднє керівництво науково-

дослідною роботою студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та 

молодих вчених на факультеті покладається на начальника факультету. 

З метою організації науково-дослідної роботи студентів (курсантів, 

слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених: 

2.5.1. Факультети: 

- забезпечують спільно з кафедрами організацію та координацію 

діяльності кафедральних наукових гуртків курсантів, студентів та слухачів; 
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- сприяють обладнанню навчально-методичних кабінетів науково-

дослідної роботи студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та 

молодих учених, організують їх роботу шляхом залучення позаштатних 

лаборантів із числа активістів ради наукового товариства студентів (курсантів, 

слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених; 

- організують проведення факультетських заходів по лінії науково-

дослідної роботи студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та 

молодих учених (конкурсів на кращі наукові роботи, підсумкових конференцій 

наукового товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та 

молодих учених, круглих столів, олімпіад, вікторин тощо); 

- проводять роботу щодо залучення до наукових гуртків здібних 

курсантів, студентів та слухачів, надають їм необхідну підтримку; 

- формують структуру та склад відповідальних за науково-дослідну 

роботу курсантів, студентів і слухачів у кожній навчальній групі та на курсах; 

- здійснюють спільно з кафедрами облік науково-дослідної роботи 

студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих учених на 

факультеті, узагальнюють річні звіти керівників наукових гуртків; 

- організують роботу постійно діючого міжпредметного науково-

методологічного семінару студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 

докторантів та молодих вчених, забезпечують участь у його роботі провідних 

вчених і фахівців правоохоронних органів; 

- здійснюють поточний контроль за роботою наукових гуртків, надають 

їм необхідну допомогу; 

- взаємодіють з відділом організації наукової роботи та Радою 

наукового товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і 

молодих учених університету з питань організації науково-дослідної роботи 

курсантів, студентів та слухачів; 

- подають спільно з кафедрами пропозиції до програми підсумкової 

загальноуніверситетської конференції наукового товариства студентів 

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

- організують методичні семінари активу наукового товариства 

студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих учених з 

питань організації науково-дослідної роботи студентів (курсантів, слухачів), 

аспірантів, докторантів та молодих вчених; 

2.5.2. Кафедри: 

- розробляють тематику наукових досліджень студентів (курсантів, 

слухачів), аспірантів, докторантів та молодих учених (згідно з напрямками 

науково-дослідної роботи кафедр та університету); 

- організують роботу наукових гуртків і проблемних груп, призначають 

їх керівників; 

- залучають до роботи в наукових гуртках здібних курсантів, студентів і 

слухачів; 

- забезпечують наукове керівництво проведенням досліджень і 

підготовкою публікацій студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів 

та молодих учених; 
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- проводять олімпіади та вікторини на краще знання предметів, 

передбачених навчальним планом, круглі столи, наукові семінари, конкурси 

рефератів тощо; 

- проводять спільно з факультетом кафедральні тури конкурсу на кращу 

наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів; 

- подають пропозиції до програми підсумкової конференції наукового 

товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих 

учених, забезпечують роботу її секцій; 

- забезпечують рецензування наукових робіт курсантів, студентів і 

студентів; 

- взаємодіють з відділом організації наукової роботи, відповідальними 

за науково-дослідну роботу студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 

докторантів та молодих вчених на факультетах, Радою наукового товариства 

студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених 

університету; 

- розробляють науково-дослідні завдання курсантам, студентам та 

слухачам на період стажування; 

- періодично заслуховують викладачів і керівників наукових гуртків за 

підсумками науково-дослідної роботи курсантів, студентів і слухачів; 

- вивчають, узагальнюють і впроваджують передовий досвід науково-

дослідної роботи студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та 

молодих вчених, розробляють пропозиції щодо її вдосконалення; 

- здійснюють облік науково-дослідної роботи курсантів, студентів та 

слухачів по кожному з викладачів і загалом по кафедрі, а також облік роботи 

наукових гуртків. 

2.6. Наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 

докторантів та молодих вчених (НТ) університету є головним осередком 

науково-дослідної роботи студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 

докторантів та молодих вчених і функціонує відповідно до Статуту 

університету, Статуту наукового товариства студентів (курсантів, слухачів), 

аспірантів, докторантів та молодих вчених та цього Положення. 

2.6.1. НТ є добровільною, самостійною організацією студентів (курсантів, 

слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених університету, яке бере 

участь в організації та здійсненні науково-дослідної роботи. НТ допомагає 

виховувати необхідні для співробітників органів внутрішніх справ та науковців 

якості - самостійності, відповідальності, творчого мислення та сприяє 

всебічному формуванню особистості. 

2.6.2. Керівним органом НТ є Рада наукового товариства студентів 

(курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих учених університету, 

яка щорічно обирається загальними університетськими зборами (конференцією) 

студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених і 

звітує перед нею за свою роботу. 

2.6.3. Організаційна робота Ради НТ університету здійснюється в 

тісному контакті з відділом організації наукової роботи, факультетами, 

кафедрами, керівництвом курсів і спрямована на розвиток всіх форм науково-
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дослідної роботи студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та 

молодих вчених. 

2.6.4. Завдання НТ університету: 

- розвиток наукового творчого мислення студентів (курсантів, слухачів), 

аспірантів, докторантів та молодих вчених; 

- розвиток вмінь і навичок самостійного проведення науково-дослідної 

роботи в студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих 

вчених; 

- залучення студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та 

молодих вчених до поглибленого вивчення і дослідження актуальних наукових 

проблем сучасності в наукових гуртках, семінарах, проблемних групах: 

- популяризація наукових знань, науково-дослідної роботи серед 

студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих учених 

університету. 

2.6.6. Форми діяльності НТ: 

- діяльність кафедральних наукових гуртків; 

- участь у проведенні науково-дослідних робіт під керівництвом 

провідних учених університету; 

- організація та участь у проведенні вікторин, олімпіад різних рівнів; 

- участь у конкурсах наукових робіт курсантів, студентів, слухачів, що 

проводяться на рівнях університету, міста, регіону, всеукраїнських, 

міжнародних; 

- участь у проведенні науково-практичних і науково-теоретичних 

семінарів, круглих столів, конференцій; 

- організація та координація роботи всіх членів НТ, відбір та 

рекомендація для публікації кращих наукових робіт курсантів, студентів, 

слухачів; 

- проведення підсумкової звітно-виборчої конференції НТ. 

2.6.7. Основні функції Ради НТ університету: 

- організовує наукові гуртки, творчі групи та ін.; 

- інформує громадськість університету про роботу НТ; 

- надає організаційну допомогу в роботі керівникам наукових гуртків 

курсантів, студентів та слухачів, активу університету (відповідальним на 

курсах, у навчальних групах, старостам наукових гуртків); 

- аналізує стан науково-дослідної роботи студентів (курсантів, 

слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених університету, розробка 

пропозицій щодо її вдосконалення; 

- популяризує роботу НТ, наукових гуртків, проблемних груп; 

- організує і бере участь у проведенні загальноуніверситетських, і 

кафедральних заходів науково-дослідної роботи студентів (курсантів, слухачів), 

аспірантів, докторантів та молодих вчених – конкурсів, вікторин, олімпіад, 

круглих столів, конференцій тощо; 

- організовує виставки і презентації кращих наукових праць студентів 

(курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених; 

- забезпечує участь студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 
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докторантів та молодих вчених у конкурсі студентських наукових робіт, 

контролює діяльність гуртків на кафедрах; 

- забезпечує участь студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 

докторантів та молодих вчених у регіональних та всеукраїнських конкурсах, 

оглядах, конференціях, олімпіадах; 

- сприяє широкому впровадженню результатів робіт студентів 

(курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених у практику, 

публікуванню статей, тез доповідей у наукових збірниках; 

- узагальнює та пропагує передовий досвід науково-дослідної роботи 

студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених; 

- налагоджує зв'язки НТ університету з іншими вищими навчальними 

закладами, самодіяльними та/або самоврядними організаціями студентів; 

- бере участь у плануванні науково-дослідної роботи університету; 

- здійснює інформаційне забезпечення діяльності НТ, облік проведеної 

роботи; 

- готує пропозиції щодо морального та матеріального заохочення активу 

НТ за підсумками роботи у звітному році. 

2.6.8. Форми взаємодії НТ з підрозділами університету: 

- організаційне та науково-методичне керівництво діяльністю членів НТ 

з боку кафедр, факультетів, відділу організації наукової роботи; 

- залучення членів НТ до участі в розробці наукових проектів спільно з 

ученими кафедр; 

- проведення регулярних особистих робочих зустрічей керівництва 

університету, начальників факультетів, кафедр, відділів, провідних науковців з 

Радою НТ університету, радами НТ факультетів, активістами. 

2.6.9. Завдання відповідальних за науково-дослідну роботу студентів 

(курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених в гуртках та в 

навчальних групах: 

- залучають студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та 

молодих вчених до роботи в НТ, гуртках, проблемних групах; 

- надають допомогу в роботі керівникам наукових гуртків та Раді НТ 

університету; 

- беруть участь в організації та проведенні семінарів, вікторин, олімпіад, 

конкурсів, конференцій тощо; 

- ведуть облік основних показників науково-дослідної роботи студентів 

(курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених в гуртках та в 

навчальних групах. 

2.7. Науковий гурток курсантів, студентів та слухачів кафедри діє 

відповідно до Статуту університету, цього Положення. 

2.7.1. Організація роботи наукового гуртка покладається на керівника, 

який призначається рішенням кафедри з числа викладачів, та старосту, 

обраного з числа курсантів, студентів або слухачів. 

2.7.2. Керівник наукового гуртка відповідає за планування роботи та 

звітування, організацію та якісне проведення засідань гуртка, розгляд на них 

актуальних наукових доповідей, підготовку конкурсних наукових робіт. 
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2.7.3. Робота наукового гуртка здійснюється відповідно до науково-

дослідної та навчально-методичної діяльності кафедри, з урахуванням потреб 

практики органів внутрішніх справ. 

2.7.4. Керівництво науковими дослідженнями курсантів, студентів та 

слухачів за обраними напрямками здійснюється науково-педагогічним складом, 

науковими співробітниками університету та інших вищих навчальних закладів і 

наукових установ України, а також провідними фахівцями правоохоронних 

органів. 

2.8. Формами реалізації науково-дослідної роботи студентів (курсантів, 

слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених є: 

- виступи з науковими повідомленнями, доповідями, рефератами на 

семінарі, засіданні гуртка, конференції; 

- підготовка наукових робіт на кафедральний, факультетський, 

загальноуніверситетський, всеукраїнський тури конкурсу на кращу наукову 

роботу, на міські, міжвузівські, всеукраїнські та міжнародні конкурси; 

- участь у кафедральних, загальноуніверситетських та всеукраїнських 

студентських олімпіадах; 

- підготовка тез виступів на конференціях; 

- підготовка публікацій (статей) за результатами наукових досліджень; 

- розробка проектів (моделей), технічних пристроїв, комп'ютерних 

програм, криміналістичних методик; 

- розробка науково-методичних рекомендацій, навчальних програм і 

посібників; 

- виконання наукових перекладів; 

- розробка практичних рекомендацій і пропозицій для впровадження їх 

у практику та навчальний процес; 

- підготовка і захист курсових і дипломних робіт; 

- виконання індивідуальних завдань науково-дослідного характеру під 

час стажування в органах внутрішніх справ. 

2.9. У рамках проведення науково-дослідної роботи щорічно проводиться 

Конкурс на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів 

університету. 

2.9.1. Інформація про терміни та умови проведення конкурсу 

оприлюднюється оргкомітетом. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В НАУКОВИХ ГУРТКАХ 

 

3.1. Наукові гуртки є однією з важливих форм якісної підготовки і 

виховання фахівців вищої кваліфікації, здатних творчо використовувати в 

практичній діяльності органів внутрішніх справ досягнення юридичної науки та 

науково-технічного прогресу. Вони покликані стимулювати активну творчу 

працю курсантів, студентів та слухачів у процесі навчання й оволодіння 

спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови 

для їх творчого зростання. 

3.1.1.Робота в наукових гуртках включає взаємопов'язані елементи: 
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- навчання елементам дослідницької діяльності, організації та методики 

наукової творчості; 

- наукові дослідження, що здійснюють курсанти, студенти та слухачі 

під керівництвом професорів і викладачів; 

3.1.2. Основними завданнями діяльності гуртків курсантів, студентів та 

слухачів є: 

- підвищення рівня професійної підготовки та спеціалізації фахівців для 

органів внутрішніх справ; 

- оволодіння науковою методологією досліджень; 

- розвиток творчого мислення й аналітичних здібностей, розширення 

світогляду та ерудиції; 

- прищеплення навичок самостійної науково-дослідної праці, вмінь 

застосовувати теоретичні знання на практиці; 

- виховання потреби щодо вдосконалення знань з обраної професії; 

- поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються; 

- вивчення та узагальнення передової практики правоохоронних 

органів; 

- участь у розробці актуальних проблем згідно з напрямками наукових 

досліджень кафедр, університету; 

- залучення до поглибленого вивчення й дослідження актуальних 

наукових проблем сучасності; 

- створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання в 

стінах університету резерву вчених, дослідників, викладачів. 

3.1.3. Організаційно-методичне керівництво науково-дослідною роботою 

курсантів, студентів та слухачів, що здійснюється в наукових гуртках, ведуть 

перший проректор університету, відділ організації наукової роботи, факультети, 

кафедри, рада Наукового товариства курсантів, студентів та слухачів. 

 

4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ НАУКОВИХ ГУРТКІВ 

 

4.1. Засідання гуртка присвячується не більш ніж двом актуальним темам. 

З темами засідань учасники гуртка повинні бути ознайомлені заздалегідь і 

підготувати інформацію, доповіді по означеним темам, що дасть змогу всім 

учасникам гуртка взяти участь в обговоренні теми. Доповідь представляє собою 

речове оголошення основних аспектів, а не читання всього об'єму тексту. 

4.2. Після докладу необхідна дискусія, що дає змогу учасникам гуртка 

вчитися висловлювати свою думку, формувати мовлення, отримати навички 

виступу перед аудиторією, розвивати творче мислення. 

4.3. Дискусію підсумовує керівник гуртка та обговорює завдання на 

наступне засідання. 

4.4. Теми доповідей для роботи гуртка готуються заздалегідь керівником 

гуртка спільно з учасниками гуртка. На першому засіданні - у вересні - 

обговорюються теми, які пропонує і керівник, і самі учасники гуртка. Тому для 

першого засідання учасники гуртка вже повинні підібрати цікаві, на їх думку, 

проблеми, які можна розглянути на засіданні гуртка. На першому засіданні 
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необхідно обрати, шляхом обговорення та голосування, не більш 18 тем для 

роботи гуртка до кінця навчального року. Про засідання наукового гуртка з 

визначенням дати та теми повинно бути надано повідомлення на дошках 

оголошень з метою залучення до участі в роботі гуртка не лише членів гуртка, а 

й інших зацікавлених курсантів, студентів. На засіданні гуртка можуть бути 

присутніми співробітники відповідної та інших кафедр. 

4.5. План гуртка на рік повинен містити обрані теми та дати їх 

обговорення. 

4.6. У плані гуртка, крім обраних тем, повинні бути вказані дати засідань 

гуртка протягом року. План роботи гуртка підписує керівник гуртка та 

затверджує начальник (завідувач) кафедри. Копії планів надаються до ВОНР. 

Про зміну дати засідання гуртка або заміну теми засідання гуртка необхідно 

повідомляти ВОНР рапортом (заявою) на ім'я начальника відділу організації 

наукової роботи університету не менш як за три дні. 

4.7. ВОНР з метою виконання своїх обов'язків відповідно до наказу МВС 

України № 109 від 12.03.2009 р. має право перевірити засідання гуртка 

відповідно до вказаних у плані роботи гуртка дат. Про невиконання плану 

роботи гуртка (відсутність засідання, тема засідання не відповідає означеній у 

плані) доповідається першому проректору університету. 

4.8. На останньому засіданні гуртка, крім обговорення обраних тем, 

керівник гуртка повинен дати завдання членам гуртка на канікули з метою 

пошуку нових актуальних і цікавих тем для роботи гуртка в наступному році. 

4.9. Всі члени гуртка повинні бути членами НТСКСАДмВ університету 

та обов'язково брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах і за 

межами ОДУВС. 

4.10. Керівник наукового гуртка відповідає за планування його роботи, 

організацію і проведення засідань, підготовку наукових робіт, участь членів у 

науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах і конкурсах. 

Кращі роботи або талановиті учасники гуртка в обов'язковому порядку повинні 

брати участь у конференціях і конкурсах, за що несе відповідальність керівник 

гуртку та начальник (завідувач) кафедри. 

4.11. Контроль за діяльністю наукового гуртка та участю обдарованих 

курсантів, студентів у конференціях і конкурсах здійснює начальник (завідувач) 

кафедри. З метою контролю за діяльністю наукового гуртка не менш ніж тричі 

за рік (вересень, за підсумками першого семестру та наприкінці навчального 

року) заслуховується на засіданні кафедри інформація керівника гуртку, про що 

складається відповідний протокол. 

4.12. Учасники гуртка, які не проявляють належної зацікавленості, 

активності в роботі гуртка, можуть бути виключені, що не дасть їм змоги 

отримати відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу додаткові бали. Факт виключення члена гуртка повинен 

фіксуватися в протоколі засідання гуртка. Всі протоколи засідань наукового 

гуртка в копіях надаються до ВОНР. 

4.13. Випускникам університету - членам гуртків, які виявили сумлінне 

ставлення до навчання та брали активну участь у науково-дослідницькій 
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діяльності, за клопотанням Вченої ради університету може надаватися 

рекомендація до вступу у ВНЗ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» та ад'юнктури. 

 

5. ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ (КУРСАНТІВ, СЛУХАЧІВ), АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

 

5.1. Планування факультетами, кафедрами, науково-педагогічним 

складом науково-дослідної роботи студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 

докторантів та молодих вчених спрямоване на забезпечення участі кожного 

курсанта, студента і слухача в науковій творчості шляхом проведення 

досліджень. Тематика досліджень розрахована на весь період навчання й 

забезпечує безперервність, наступність та ускладнення форм і методів 

наукового дослідження від курсу до курсу, від однієї навчальної дисципліни до 

іншої. 

5.2. Заходи з науково-дослідної роботи студентів (курсантів, слухачів), 

аспірантів, докторантів та молодих учених здійснюються відповідно до планів 

відділу організації наукової роботи, факультетів, кафедр, наукових гуртків; 

індивідуальних планів науково-педагогічного персоналу. 

5.3. Облік науково-дослідної роботи студентів (курсантів, слухачів), 

аспірантів, докторантів та молодих вчених здійснюється відділом організації 

наукової роботи університету, факультетами, кафедрами, керівниками наукових 

гуртків, науково-педагогічним персоналом, відповідальними за науково-

дослідну роботу студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і 

молодих вчених на курсах та в навчальних групах, шляхом накопичення та 

аналізу планово-звітної, статистичної, документальної та іншої інформації. 

 

6. МОРАЛЬНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ СТУДЕНТІВ 

(КУРСАНТІВ, СЛУХАЧІВ), АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ І 

НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ ЗА ДОСЯГНЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ПРОВЕДЕННІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

(КУРСАНТІВ, СЛУХАЧІВ), АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

 

6.1. За досягнення в науково-дослідній роботі студентів (курсантів, 

слухачів), аспірантів, докторантів та молодих учених університету науково-

педагогічний склад і наукові співробітники за клопотаннями кафедр, 

факультетів, відділу організації наукової роботи та Вченої ради університету 

представляються до морального та/або матеріального заохочення Міністром 

внутрішніх справ України та ректором університету. 

6.2. Курсанти, студенти та слухачі - переможці та лауреати 

всеукраїнських та інших конкурсів і олімпіад - нагороджуються: 

- преміями і медалями - молодим вченим та курсантам, студентам, 
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слухачам вищих навчальних закладів; 

- іменними преміями Української правничої фундації; 

- преміями Спілки юристів України; 

- дипломами та преміями оргкомітету Всеукраїнської студентської 

олімпіади; 

- дипломами та преміями оргкомітету Всеукраїнського конкурсу на 

кращу студентську наукову роботу; 

- преміями міської державної адміністрації; 

- іншими преміями, дипломами, подяками тощо. 

6.3. Студентам (курсантам, слухачам), аспірантам, докторантам та 

молодим вченим за сумлінне ставлення до навчання, активну участь у 

діяльності Ради НТ університету, перемоги в міських, міжвузівських, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах і олімпіадах може надаватися право: 

на навчання за індивідуальними графіками з вільним відвідуванням занять з 

окремих дисциплін (за рішенням Вченої ради університету); 

- на продовження освіти, проходження навчальної практики й 

стажування в провідних наукових і освітніх центрах в Україні та за кордоном 

(за рекомендацією Вченої ради університету). 

 

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-

ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (КУРСАНТІВ, СЛУХАЧІВ), 

АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

 

7.1. Необхідні матеріальні витрати, пов'язані з проведенням науково-

дослідної роботи, здійснюються у встановленому порядку за рахунок коштів 

університету, які виділяються на навчальні цілі. 

7.2. Виконання наукових робіт студентами (курсантами, слухачами), 

аспірантами, докторантами та молодими вченими університету здійснюється на 

базі навчальних кабінетів кафедр і факультетів, а також на базі практичних 

підрозділів органів внутрішніх справ, з якими взаємодіє університет, на 

безкоштовній основі. 

 

 
 


