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НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ГУРТОК «ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ» 
 

Мета діяльності гуртка - набуття навичок наукової діяльності студентів та розширення 

загального професійного світогляду. 

 

Основні напрямки науково-дослідної роботи гуртка: 

1. дослідження філософії ринкових відносин та ринкових трансформацій в умовах 

глобалізованого світу  

2. дослідження проблем філософії державного управління в сучасних умовах розвитку 

суспільства  

3. дослідження креативності особистості цифрового суспільства 

 

 

Статут  

студентського науково-практичного гуртка 

«IDEA»  

 

1. Загальні положення 

1.1. Студентський Науково-практичний гурток (студентський науковий гурток, далі – 

СНГ) є добровільним об'єднанням студентів Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування», що займаються науково-дослідною роботою за різними напрямами. 

1.2. Робота в СНГ є однією з форм професійного виховання студентської молоді, 

розширює кругозір і наукову ерудицію майбутнього фахівця, дає навички самостійної 

науково-дослідної роботи, привчає до серйозного і вдумливого аналізу фактів, творчого 

рішення економічних завдань, забезпечує глибше і міцніше засвоєння учбового матеріалу. 

1.3. Загальне керівництво діяльністю СНГ здійснює керівник студентського наукового 

гуртка.  

1.4. Голова СНГ обирається з числа студентів-членів гуртка шляхом голосування на 

загальних зборах. 

1.5. Членом СНГ може бути кожен студент, що виявив бажання працювати в СНГ, має 

схильності до наукової роботи і займається науковою діяльністю. 

 

2. Мета та завдання студентського науково-практичного гуртка   
 

Мета СНГ - набуття навичок наукової діяльності студентів та розширення загального 

професійного світогляду. 

Завдання СНГ: 

- орієнтація студентів на активну участь в науково-дослідній діяльності; 

- оволодіння методикою науково-дослідної роботи, умінням самостійно і творчо 

мислити, використовувати отримані знання з практики; 

- розвиток навичок самостійної роботи з науковою літературою, Internet- ресурсами, 

навчання методикам обробки отриманих даних і аналізу результатів, складання і оформлення 

доповідей і звітів за результатами науково-дослідної роботи,  

- участь членів товариства в науково-практичних конференціях, різних формах 

презентацій науково-дослідницьких робіт. 

 

3. Права членів студентського науково-практичного гуртка  

3.1. Брати участь в науково-практичних конференціях, що проводяться як в 

університеті, так і за його межами. 

3.2. Висувати свою кандидатуру для участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

науково-дослідних і творчих робіт студентів. 



3.3. Подавати до публікації тези доповідей у збірку тез доповідей студентської 

наукової конференції, статті у фахові журнали. 

3.4. Виступати з ініціативою з проведення актуальних науково-практичних 

досліджень за економічною проблематикою. 

3.5. Використовувати матеріально-технічну базу кафедри для оформлення результатів 

досліджень. 

 

4.Обов'язки членів студентського науково-практичного гуртка   
4.1. Проводити науково-дослідну роботу згідно з узгодженим планом. 

4.2. Брати участь в організації і роботі конференцій та інших заходів. 

4.3. Періодично представляти публічні звіти про виконану роботу у вигляді доповідей 

на засіданнях СНГ, тез доповідей на конференціях та статей для публікації у профільних 

журналах. 

4.4. Вносити пропозиції щодо подальшого вдосконалення роботи гуртка. 

4.5. Брати участь в організації виставок творчих і дослідницьких робіт. 

4.6. Дотримуватися наукової етики. 

 

5. Зміст і організація роботи студентського науково-практичного гуртка   
5.1. Наукова робота в СНГ виконується: 

- студентами в процесі виконання курсових, дипломних робіт, інших дослідницьких 

робіт, передбачених планами; 

- в студентських гуртках або в інших організаційних формах проведення науково-

практичних досліджень. 

5.2. Зміст роботи членів СНГ кафедри визначається планом науково дослідної 

діяльності кафедри, а також цілями і завданнями наукового гуртка. 

5.3. Наукова робота студентів планується і організовується в освітньому процесі в 

учбовий і позаучбовий час в формі: 

- досліджень навчальних робіт (аналіз літератури, вивчення методів наукового 

дослідження, проведення опитувань, анкетування та ін.); 

- підготовки рефератів, статей і доповідей; 

- вдосконалення практичних навичок за обраною спеціальністю.  

5.4. План роботи СНГ затверджується на зборах гуртка. 

5.5. СНГ самостійно визначає форми проведення науково-дослідної роботи 

студентами. 

5.6. Результати наукової роботи можуть бути представлені у вигляді: 

- рефератів; 

- доповідей на конференціях в університеті та інших навчальних закладах; 

- публікацій студентських наукових робіт. 

5.7. Обговорення і оцінка результатів науково-дослідної роботи членів СНГ 

проводиться у формі: 

- щорічної науково-практичної конференції студентів; 

- конкурсів студентських наукових робіт; 

- виставок студентських розробок і дидактичних засобів; 

- захисту рефератів та ін. 

 

6. Заохочення студентів до участі в СНГ 

Студенти заохочуються за допомогою інструментів: 

1. Отримання рекомендації для вступу в аспірантуру.  

2. Відряджання на  конференції для виступу з доповідями.  

 

 


