Харківський економіко-правовий університет

Затверджено та введено
в дію наказом президента ХЕПУ
від « ОІУ) 0*6 2016 р. № Ж{

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ
ВЧЕНИХ ХАРКІВСЬКОГО ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО
УНІВЕРСИТЕТУ

Ухвалено на засіданні вченої ради ХЕПУ
(протокол № 2 від « 21 » квітня
2016 р.)

Харків - 2016

І. Загальні полож ення

1.1.

Науково-дослідна робота студентів та молодих вчених у Харківському

економіко-правовому університеті

проводиться

на підставі

ст, 41

Закону

України «Про вищу освіту» та у відповідності до законодавства України про
наукову і науково-технічну діяльність, згідно з вимогами Міністерства освіти і
науки України, Положення про організацію НД і ДКР у Харківському економікоправовому університеті, Статуту ХЕПУ, даного положення та інших локальних
нормативних актів вузу.
1.2. Н ауково-дослідна робота студентів та молодих вчених -

один із

найважливіш их засобів підготовки висококваліфікованих спеціалістів для
державних та господарських інституцій. Залучення студентів та молодих вчених
до

науково-дослідної

роботи

допомагає

виявити

у

них

такі

якості,

як

самостійність, високу вимогливість до себе, ініціативність тощо.
13. Наукове

товариство

-

добровільний

осередок

науково-дослідної

роботи студентів та молодих вчених, який діє в університеті на демократичних
засадах. Голова, заступник голови, відповідальний секретар наукового товариства
обираються

загальними

зборами

наукового

товариства,

до

складу

якого

входять наукові гуртки, створені на кафедрах.
1.4. Положення про наукове товариство затверджується вченою радою
університету.
1.5. М етою

діяльності

наукового товариства

є прищеплення

навичок

науково-дослідної роботи, поглиблення знань студентів із навчальних предметів,
1.6. Основними завданнями наукового товариства є:
1.6.1. Підвищення якості підготовки спеціалістів.
1.6.2. Оволодіння студентами та молодими вченими методами пізнання,
поглиблене та творче засвоєння навчального матеріалу.
1.6.3. Розвиток творчого мислення, розширення наукового кругозору та
формування наукового світогляду членів наукового товариства.
1.6.4.

Вироблення

у

студентів

самостійної дослідної діяльності.

та

молодих

вчених

стійких

навичок

з
1.6.5. Вміння використовувати теоретичні знання у практичній /діяльності.
1.6.6. Виховання у студентів та молодих вчених потреби у постійному
удосконаленні знань, які були отриманні у процесі навчання.
1.7. Тематика науково-дослідної роботи наукового товариства та гуртків, які
входять до його складу, розробляється у контексті пріоритетних напрямків
наукової діяльності, затверджених наказами М ОН України, які потребують
першочергового

дослідження,

загально-кафедральних

тем

та

загально-

університетських пріоритетних напрямів наукових досліджень, затверджується на
засіданні наукового товариства і узгоджується з першим проректором.
2. О р ган ізац ія та ф орм и роботи наукового гуртка

2.1. Організацію роботи гуртка здійснює завідуючий кафедрою та керівник
гуртка, який призначається із числа найбільш досвідчених викладачів кафедри.
2.2. Робота гуртка проводиться відповідно до плану, який складається
відповідно до тематики наукових досліджень кафедри та університету в цілому.
2.3. Засідання гуртка проводяться згідно з планом, але не рідше одного разу
на місяць.
2.4. Основні форми роботи гуртка:
- виконання плану роботи науково-дослідного гуртка у вигляді підготовки
рефератів,

доповідей,

наукових

повідомлень,

публікації

статей,

розробки

рекомендацій тощо;
-участь у виконанні планових науково-дослідних робіт кафедри;
- участь у наукових конференціях, семінарах, «круглих столах», конкурсах,
вікторинах та і і г., які проводяться на базі університету, а також в інших
навчальних закладах МОН України;
- участь у конкурсах студентських наукових робіт різних рівнів;
-розробка пропозицій щодо подальшого удосконалення роботи гуртка;
-участь у засіданнях відповідної кафедри, на яких розглядаються питання
діяльності наукового гуртка.
Робота гуртка може проводитись також у вигляді засідань «круглих столів»,
диспутів, спільних засідань із практичними працівниками або науковцями та іи.

У разі необхідності при виконанні певної роботи кожному членові гуртка
призначається науковий керівник із числа науково-педагогічних працівників
кафедри.
2.5. Науковим керівником дослідження можуть бути науково-педагогічні
працівники,

які

мають

науковий

ступінь

або

завершують

дисертаційне

дослідження у сфері досліджуваної проблематики, є висококваліфікованими
фахівцями та особисто займаються науковою роботою або мають практичний
досвід у цій сфері.
2.6. У керівника наукового гуртка повинна бути наступна документація:
- план роботи гуртка;
- список членів гуртка;
- протоколи засідань.
3.

П ідстави

і

ф орм и

заохочення

членів

н аукового

товари ства

студентів та м о л оди х вчених

3.1. Підставою для заохочення члена наукового товариства студентів та
молодих вчених є його значні досягнення в науково-дослідній діяльності, за
результатами якої робиться подання керівником наукового гуртка або головою
наукового товариства студентів та молодих вчених, яке погоджується з першим
проректором. Заохочення оформляється наказом Президента ХЕПУ.
До членів наукового товариства студентів та молодих

вчених можуть

застосовуватися наступні форми заохочення:
-

нагородження

почесною

грамотою

за

призове

місце

у

конкурсах,

олімпіадах, наукових семінарах та конференціях;
- можливість безоплатної публікації наукової статті у фаховому науковому
виданні;
- цінний подарунок;
- грошова премія.
4. М атеріальне забезпечення наукового товариства студентів га молодих
вчених

4.1. Всі необхідні витрати на науково-дослідну роботу членів наукового

товариства студентів та молодих вчених здійснюються за рахунок коштів, що
виділяються Харківським економіко-правовим університетом на проведення цих
заходів в межах кошторису, а також спонсорської допомоги.
4.2 Члени

наукового

товариства

мають

право

користуватися

фондами

бібліотеки, аудиторіями, лекційними залами та обладнанням, необхідними для
здійснення науково-дослідної роботи.

