
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.1. Метою діяльності наукових гуртків в Університеті є: 
1.1.1. Виявлення найбільш здібних, талановитих, перспективних та 

схильних до науково-дослідної роботи курсантів, студентів та слухачів. 
1.1.2. Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності 

кафедр (лабораторій) за участю курсантів, студентів та слухачів. 
1.1.3. Залучення курсантів, студентів та слухачів до науково-дослідної 

діяльності задля вироблення у них навичок самостійних наукових 
досліджень, творчого мислення, розвитку умінь системно аналізувати 
результати досліджень, публічно відстоювати та аргументувати власну 
наукову позицію, свідомого ставлення до навчання, поглиблення й 
закріплення отриманих знань у процесі навчання. 

1.2. Основними завданнями наукових гуртків є: 
1.2.1. Забезпечення більш повного засвоєння навчального програмного 

матеріалу та поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються. 
1.2.2. Оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток 

наукового мислення та аналітичних здібностей, розширення кругозору та 
ерудиції. 

1.2.3. Вивчення та узагальнення передової правозастосовної практики. 
1.2.4. Участь у науково-дослідній роботі за напрямами наукових 

досліджень кафедр (наукової лабораторії), розвитку наукових шкіл. 
1.2.5. Підготовка із числа найбільш здібних, талановитих та 

перспективних курсантів, студентів та слухачів резерву наукових та науково-
педагогічних працівників. 

1.2.6. Забезпечення активної участі курсантів, студентів та слухачів у 
проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, 
наукових семінарів, круглих столів тощо. 

1.2.7. Сприяння розширенню співробітництва курсантів, студентів та 
слухачів на університетському, галузевому, регіональному, всеукраїнському 
та міжнародному рівнях у сфері науки та інновацій. 

1.2.8. Здійснення інших видів організаційно-наукової діяльності, що не 
суперечать меті створення наукових гуртків. 
 

3. Організація роботи та форми роботи наукових гуртків 
 

3.1. Наукові гуртки створюються на кафедрах (науковій лабораторії) 
шляхом залучення до самостійної наукової діяльності здібних, талановитих 
та перспективних курсантів, студентів та слухачів, застосування ефективних 
методів, форм і прийомів організації проведення наукових заходів. 

3.2. На підставі рішення кафедри (кафедр, наукової лабораторії) в складі 
наукових гуртків можуть створюватися секції з окремих дисциплін, 
проблемні групи за основними науковими проблемами їх наукової 
діяльності, а також бюро наукового перекладу. 

3.3. Робота наукового гуртка здійснюється відповідно до тематики 
науково-дослідної та навчально-методичної діяльності кафедри (кафедр, 
наукової лабораторії). 
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3.4. Членом наукового гуртка може бути курсант, студент і слухач 
Університету, який успішно виконує навчальний план та виявляє бажання й 
схильність до науково-дослідної роботи. 

3.5. Підставою для прийняття у члени наукового гуртка є особисте 
бажання займатися науковою діяльністю або рекомендація чи ініціатива 
керівника наукового гуртка, науково-педагогічного (наукового) працівника 
кафедри (кафедр, лабораторії), члена наукового товариства, курсанта, 
студента і слухача. 

3.6. Прийом у члени новоствореного наукового гуртка здійснюється 
загальними зборами кандидатів з числа курсантів, студентів і слухачів. 
Рішення приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю 
голосів. 

3.7. Прийом нових членів наукового гуртка та відрахування з його 
складу здійснюється гуртківцями під час його планового засідання шляхом 
відкритого голосування простою більшістю голосів. 

3.8. Члени наукового гуртка входять до складу наукового товариства 
курсантів, студентів і слухачів Університету. 

3.9. Курсанти, студенти та слухачі, які займають керівні посади в НТКС 
не мають право обіймати керівні посади в науковому гуртку. 

3.10. Науковий гурток очолює керівник, який призначається рішенням 
відповідної кафедри (кафедри, лабораторії) з числа найбільш кваліфікованих 
науково-педагогічних (наукових) працівників кафедри (кафедр, лабораторії). 
Керівник наукового гуртка повинен мати науковий ступінь. 

3.11. Керівник наукового гуртка: 
3.11.1. Здійснює наукове та організаційне керівництво науковим 

гуртком. 
3.11.2. Розробляє тематику науково-дослідної роботи наукового 

гуртка з 
урахуванням пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності 
органів внутрішніх справ України, пріоритетних напрямів наукових 
досліджень Університету, профілю роботи кафедри (лабораторії). 

3.11.3. Здійснює наукове консультування членів наукового гуртка, 
надає їм методичну допомогу при проведенні дослідження. 

3.11.4. Виявляє сферу наукових інтересів членів наукового гуртка, 
надає 
допомогу у виборі теми досліджень. 

3.11.5. Спільно з науково-педагогічним (науковим) складом кафедри 
(лабораторії) залучає до роботи у науковому гуртку курсантів та студентів, 
які виявляють схильність до науково-дослідної діяльності. 

3.11.6. Організовує засідання наукового гуртка. 
3.11.7. Організовує участь членів наукового гуртка у науково-

практичних конференціях, семінарах, «круглих столах», інших наукових 
заходах, а також конкурсах наукових робіт. 

3.11.8. Координує роботу секцій, проблемних груп наукового гуртка 
та забезпечую взаємодію з НТКС. 
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3.11.9. Надає пропозиції начальнику (завідувачу) кафедри 
(лабораторії) щодо заохочення найбільш активних членів наукового гуртка. 

3.11.10. Забезпечує взаємодію наукового гуртка з відділом організації 
наукової роботи Університету, надає необхідну інформацію з питань 
діяльності наукового гуртка. 

3.11.11. Здійснює підготовку планової та звітної документації з питань 
діяльності наукового гуртка. 

3.12. До складу наукового гуртка входять: староста, секретар, члени 
гуртка. 

3.12.1. Старосту і секретаря наукового гуртка обирають на засіданні 
наукового гуртка з найбільш активних його членів. 

3.12.2. Староста наукового гуртка: 
3.12.2.1. Надає безпосередню допомогу керівникові наукового гуртка 

щодо організації його роботи. 
3.12.2.2. Забезпечує присутність членів наукового гуртка на його 

засіданнях. 
3.12.2.3. Забезпечує взаємодію наукового гуртка з активом Наукового 

товариства курсантів та студентів Університету. 
3.12.2.4. Бере участь у створенні плану роботи та звіту наукового 

гуртка. 
3.12.3. Секретар наукового гуртка: 
3.12.3.1. Відповідає за діловодство НТКС наукового гуртка. 
3.12.3.2. Готує інформацію, фото- та відеоматеріали про роботу 

наукового гуртка для опублікування в університетських виданнях. 
3.12.3.3. Бере участь у створенні плану роботи та звіту наукового 

гуртка. 
3.13. Членами наукового гуртка можуть бути курсанти та студенти, які 

виявили прагнення та здібності до науково-дослідної роботи. 
3.13.1. Члени наукового гуртка мають право: 
3.13.1.1. Брати участь у курсантських та студентських науково-

практичних конференціях, семінарах, «круглих столах», інших наукових 
заходах, а також конкурсах наукових робіт. 

3.13.1.2. Брати участь в обговоренні питань діяльності наукового гуртка 
та вносити пропозиції щодо її вдосконалення. 

3.13.1.3. Залучати до науково-дослідної роботи курсантів, студентів та 
слухачів, які прагнуть брати участь у роботі наукового гуртка та 
відповідають вимогам, що висуваються до його членів. 

3.13.1.4. Отримувати інформаційну, методичну та інші види допомоги 
від науково-педагогічного (наукового) складу кафедри (лабораторії), відділу 
організації наукової роботи, Наукового товариства курсантів та студентів 
Університету. 

3.13.1.5. Публікувати результати своїх досліджень. 
3.13.1.6. Користуватися бібліотечним фондом Університету, 

обладнанням, пристроями та електронно-обчислювальною технікою у 
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комп’ютерних класах, необхідними для здійснення науково-дослідної 
роботи. 

3.13.2. Члени наукового гуртка зобов’язані: 
3.13.2.1. Постійно підвищувати свій освітній рівень, поглиблювати 

теоретичні знання. 
3.13.2.2. Здійснювати наукові дослідження відповідно до тематики 

роботи наукового гуртка та строків, визначених керівником наукового 
гуртка. 

3.13.2.3. Брати активну участь у роботі наукового гуртка та сприяти 
його розвитку. 

3.13.2.4. Вести роз’яснювальну роботу серед курсантів, (студентів) з 
метою їх залучення до науково-дослідної діяльності. 

3.14. Протягом навчального року член наукового гуртка повинен 
підготувати наукову роботу (обсягом до 30 сторінок) за обраною та 
узгодженою з науковим керівником тематикою, за результатами якої він 
робить наукову доповідь на засіданні кафедри (кафедр, лабораторії). У 
випадку її схвальної оцінки наукова доповідь зараховується як курсова 
робота з відповідної дисципліни. 

3.15. Член наукового гуртка може бути виключений з його складу: за 
власним бажанням; у випадку грубого та систематичного порушення 
обов’язків; у разі невиконання навчального плану. 

3.16. У структурі наукового гуртка можливе створення секцій та 
проблемних груп за окремими напрямами діяльності. 

3.16.1. Секція наукового гуртка – об’єднання курсантів (студентів) у 
рамках наукового гуртка, яке створюється для здійснення наукових 
досліджень за окремим напрямом в межах тематики науково-дослідної 
роботи наукового гуртка. 

3.16.2. Проблемна група – група курсантів у рамках наукового гуртка, 
які спільно працюють над вирішенням окремої наукової проблеми під 
науковим керівництвом науково-педагогічного (наукового) складу кафедри 
(кафедри, лабораторії). 

3.17. Керівник секції (проблемної групи) призначається рішенням 
кафедри (кафедри, лабораторії) з числа найбільш досвідчених науково-
педагогічних (наукових) працівників кафедри (кафедр, лабораторії). 

3.18. Керівник секції (проблемної групи): 
3.18.1. Здійснює наукове та організаційне керівництво секцією 

(проблемною групою). 
3.18.2. Визначає напрям науково-дослідної роботи секції 

(досліджувану проблему групи) з урахуванням пріоритетних напрямів 
наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України, 
пріоритетних напрямів наукових досліджень Університету, профілю роботи 
кафедри (кафедр, лабораторії) та тематики науково-дослідної роботи 
наукового гуртка. 

3.18.3. Здійснює наукове консультування членів секції (проблемної 
групи), надає їм методичну допомогу при проведенні дослідження. 
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3.18.4. Організовує засідання секції (проблемної групи). 
3.18.5. Забезпечує взаємодію секцій (проблемних груп) у системі 

роботи наукового гуртка. 
3.18.6. Здійснює підготовку планової та звітної документації з питань 

діяльності секції (проблемної групи). 
3.19. Тематика науково-дослідної роботи наукового гуртка 

розробляється керівником наукового гуртка з урахуванням пріоритетних 
напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ 
України, пріоритетних напрямів наукових досліджень Університету, профілю 
роботи кафедри (кафедр, лабораторії). Тематика науково-дослідної роботи 
наукового гуртка затверджується на засіданні кафедри (кафедр, лабораторії). 

3.20. Напрям роботи секції (досліджувана проблема групи) 
визначається керівником секції (проблемної групи) з урахуванням 
пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів 
внутрішніх справ України, пріоритетних напрямів наукових досліджень 
Університету, профілю роботи кафедри (кафедр, лабораторії) та тематики 
науково-дослідної роботи наукового гуртка. 

3.21. Напрям роботи секції (досліджувана проблема групи) 
затверджується на засіданні кафедри (кафедр, лабораторії). 

3.22. Керівник наукового гуртка не пізніше 1 жовтня кожного року 
подає до відділу організації наукової роботи Університету: 

3.22.1. Список членів наукового гуртка із зазначенням групи, курсу, 
інституту, факультету Університету, а також старости та секретаря. 

3.22.2. Перелік секцій (проблемних груп) та їх керівників у разі їх 
створення. 

3.22.3. План роботи наукового гуртка, який після обговорення на 
загальних зборах членів наукового гуртка ухвалюється на засіданні кафедри 
(лабораторії) (додаток 1). 

3.23. Керівник наукового гуртка щорічно до 1 червня подає до відділу 
організації наукової роботи Університету звіт про науково-дослідну роботу 
членів наукового гуртка кафедри (лабораторії), після розгляду на засіданні 
кафедри (додаток 2). 

3.24. Інформація про діяльність наукового гуртка також подається у 
розділі 4 звіту кафедри (лабораторії), інституту (факультету) про виконання 
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за календарний рік 
(«Науково-дослідна робота курсантів»). 

3.25. У науковому гуртку повинна зберігатись наступна документація: 
3.25.1. Плани роботи наукового гуртка. 
3.25.2. Графік роботи наукового гуртка. 
3.25.3. Список членів наукового гуртка. 
3.25.4. Протоколи засідань наукового гуртка. 
3.25.5. Витяги з протоколів засідань кафедри (лабораторії), на яких 

розглядалися питання діяльності наукового гуртка. 
3.25.6. Примірники наукових доповідей, наукових повідомлень, 

рефератів та інших робіт, підготовлених членами наукового гуртка. 
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3.25.7. Звіти про науково-дослідну роботу членів наукового гуртка 
кафедри (лабораторії). 

3.25.8. Звіти про конференції, конкурси чи інші заходи, які проводили 
або у яких брали участь члени наукового гуртка. 

3.25.9. Інші документи, що свідчать про виконану роботу та 
результати наукового гуртка (копії грамот, дипломів, сертифікатів тощо). 
 

4. Форми роботи наукового гуртка 

4.1. Основні форми роботи наукового гуртка: 
4.1.1. Підготовка наукових доповідей, наукових повідомлень, 

рефератів, статей, виконання інших науково-дослідних робіт. 
4.1.2. Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих 

столах» та інших заходах, які проводяться на базі Університету, а також 
закладів вищої освіти України та інших держав. 

4.1.3. Участь у конкурсах курсантських, студентських наукових робіт 
різних рівнів. 

4.1.4. Проведення семінарів, «круглих столів», диспутів із залученням 
провідних науковців Університету та інших ЗВО, а також представників 
органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських 
організацій. 

4.1.5. Стажування в практичних підрозділах МВС України і 
Національної поліції України. 

4.1.6. Здійснення наукових перекладів. 
4.1.7. Вивчення й узагальнення передового досвіду роботи МВС 

України і Національної поліції України. 
4.1.8. Участь у розробці рекомендацій та пропозицій щодо їх 

впровадження у практичну діяльність МВС України і Національної поліції 
України та освітній процес. 

4.2. Залучення членів наукового гуртка до підготовки науково-
дослідних робіт, що виконуються науково-педагогічними (науковими) 
працівниками кафедри (лабораторії). 

4.3. Засідання наукового гуртка проводяться згідно з планом, але не 
рідше одного разу на місяць. 

4.4. У разі необхідності при виконанні певної роботи кожному членові 
наукового гуртка призначається науковий керівник із числа науково-
педагогічних (наукових) працівників кафедри (лабораторії). 

4.5. Науковими керівниками досліджень можуть бути науково-
педагогічні (наукові) працівники, які мають науковий ступінь або 
завершують дисертаційне дослідження у сфері розроблюваної тематики, є 
висококваліфікованими фахівцями та особисто займаються науковою 
роботою або мають практичний досвід у цій сфері. 
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Додаток 1 
до Положення про 

науковий гурток курсантів, студентів та слухачів 
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри (лабораторії, відділу організації наукової роботи) 
__________________20___ 

 
 

ПЛАН 
роботи наукового гуртка кафедри (кафедр, лабораторії) 

на 20___/20___н.р. 
 

№ 
з/п 

Тематика засідання Дата та місце 
проведення 

Відповідальна 
особа (ПІБ, 

посада, 
науковий 

ступінь, вчене 
звання) 

Примітка 

     
     
     

 
Схвалено на засіданні кафедри (лабораторії) від _______________20___року, протокол № ___. 

 
Керівник наукового гуртка 
кафедри (лабораторії)    ____________   П.І.Б. 
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Додаток 2 
до Положення про 

науковий гурток курсантів, студентів та слухачів 
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри (лабораторії, відділу організації наукової роботи) 
__________________20___ 

 
№ 
з/п 

Найменування теми Форма 
реалізації 

Дата та 
місце 

проведення 

Керівники та 
виконавці 

(посада, 
науковий 

ступінь, вчене 
звання) 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
Розділ 1. Підготовка наукових статей, тез доповідей, наукових повідомлень 

      
Розділ 2. Наукові доповіді (п. 3.8. Положення) 

      
Розділ 3. Проведення наукових заходів (науково-практичні конференції, «круглі столи», 

семінари) 
      

Розділ 4. Участь у наукових заходах, конкурсах 
      

 
Схвалено на засіданні кафедри (лабораторії) від _______________20___року, протокол № ___. 

 
Керівник наукового гуртка 
кафедри (лабораторії)    ____________   П.І.Б. 
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