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1. Загальні положення

1.1. Первинною структурною одиницею студентського наукового 
товариства ЦНТУ є науковий проблемний студентський гурток. Науковий 
проблемний гурток здобувачів вищої освіти кафедри міжнародних 
економічних відносин (далі -  НГЗ) є добровільним об'єднанням здобувачів 
вищої освіти, які займаються науково-дослідною роботою у позанавчальний 
та навчальний час, створеним на підставі спільності наукових інтересів.

1.2. НГЗ проблемний кафедри діє з метою координації 
організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою 
молоддю, сприянню створення умов для розвитку і реалізації здібностей 
здобувачів вищої освіти кафедри, залучення їх до активної науково- 
дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання в університеті, участі у 
вирішенні актуальних міжнародних науково- економічних проблем.

1.3. Принципи діяльності НГЗ:
-  у своїй діяльності НГЗ(проблемного) керується положенням про наукове 

товариство здобувачів вищої освіти Центральноукраїнського 
національного технічного університету;

-  НГЗ (проблемний) здійснює свою діяльність на основі самоврядування;
-  у НГЗ кафедри міжнародних економічних відносин відсутня система 

членських внесків;
-  НГЗ (проблемний) представляє кафедру міжнародних економічних 

відносин ЦНТУ на університетському, регіональних, державних та 
міжнародних молодіжних форумах;

-  НГЗ (проблемний) кафедри міжнародних економічних відносин за 
власної ініціативи на умовах самофінансування чи спонсорської 
підтримки може готувати матеріали до подання в наукових виданнях в 
друкованому або електронному вигляді.

2. Мета й завдання наукового проблемного гуртка здобувачів вищої 
освіти кафедри міжнародних економічних відносин

2.1 НГЗ -  постійно працюючий колектив здобувачів вищої освіти, які 
здійснюють дослідження за науковими напрямками кафедри міжнародних 
економічних відносин.

2.2 НГЗ працює згідно з планом роботи, який складається на один 
навчальний рік і входить до плану роботи кафедри.

2.3 НГЗ має наукового керівника, який призначається кафедрою і 
виконує такі функції:
-  загальне організаційно-наукове керівництво роботою гуртка;
-  планування роботи гуртка та формування тематики досліджень;
-  проведення засідань наукового гуртка здобувачів вищої освіти (наукових 

семінарів);



-  забезпечення участі членів НГЗ в кафедральних та університетських 
наукових заходах (разом із науковими керівниками окремих здобувачів 
вищої освіти);

-  складання річних звітів про роботу гуртка (за участю старости гуртка та 
наукових керівників окремих здобувачів вищої освіти).

2.4 Основними задачами наукового проблемного гуртка є:
-  залучення до роботи гуртка здобувачів вищої освіти, які виявляють 

зацікавленість до науково-дослідної роботи;
-  організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти на кафедрі;
-  опанування здобувачами вищої освіти методів і прийомів наукових 

досліджень;
-  пропаганда серед здобувачів вищої освіти досягнень науки і техніки та 

результатів науково - дослідної роботи вчених кафедри та університету;
-  набуття здобувачами вищої освіти навичок науково-дослідної роботи 

шляхом залучення до виконання кафедральних держбюджетних та 
госпдоговірних робіт;

-  підвищення теоретичного рівня і практичної цінності кваліфікаційних 
магістерських робіт, що виконуються магістрантами;

-  сприяння здобувачам вищої освіти у створенні та захисті об'єктів 
інтелектуальної власності;

-  збір, накопичення інформації наукового і науково-практичного характеру 
та відповідне інформаційне забезпечення здобувачів вищої освіти молоді;

-  організація активної участі здобувачів вищої освіти у наукових 
конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, студентських 
олімпіадах, семінарах, «круглих столах» та інших наукових заходах;

-  сприяння публікаціям результатів науково-дослідних робіт здобувачів 
вищої освіти - членів ЗНГ.

3. Члени наукового проблемного гуртка здобувачів вищої освіти 
кафедри міжнародних економічних відносин

3.1. Членом НГЗ (проблемного) кафедри міжнародних економічних 
відносин може бути здобувач вищої освіти кафедри, який виявив бажання 
займатися науковою діяльністю в галузях міжнародних економічних 
відносин, міжнародної економіки, міжнародного підприємництва та торгівлі 
та визнає це Положення.

3.2. Для вступу до НГЗ (проблемного) необхідно подати письмову 
заяву на ім'я голови наукового товариства здобувачів вищої освіти, написану 
власноруч.

3.3. Член НГЗ має право:
-  самостійно обирати тематику власних наукових досліджень;



-  виступати з доповідями на засіданнях наукового гуртка, наукових 
семінарах кафедри, на засіданнях секції щорічної наукової конференції 
здобувачів вищої освіти і магістрантів університету та на інших наукових 
заходах;

-  брати участь у наукових заходах здобувачів вищої освіти різних форм: 
конференціях, семінарах і конкурсах різного рівня, у Всеукраїнській 
олімпіаді здобувачів вищої освіти;

-  публікувати результати власних наукових досліджень у виданнях 
університету та інших наукових виданнях за рекомендацією наукового 
керівника роботи;

-  вносити пропозиції щодо організації роботи гуртка.

3.4. Член НГЗ (проблемного) зобов'язаний:
-  дотримуватись Положення про НГЗ;
-  покращувати рівень своєї професійної підготовки;
-  систематично вести науково-дослідну роботу;
-  виконувати доручення наукового керівника НГЗ з організаційних питань;
-  звітувати про виконану роботу на засіданні гуртка;
-  пропагувати досягнення науки серед заходах здобувачів вищої освіти.

3.5. Членство в НГЗ (проблемного) припиняється у випадках:
-  виходу з членів НГЗ за власним бажанням згідно письмової заяви на ім'я 

голови НТЗ, написаної власноруч;
-  відрахування з ЦНТУ.

4. Організація роботи наукового проблемного гуртка здобувачів вищої 
освіти кафедри міжнародних економічних відносин

4.1. Кафедра міжнародних економічних відносин формує тематику 
наукових досліджень для забезпечення безперервної наукової підготовки 
здобувачів вищої освіти, які є членами НГЗ, протягом усіх років навчання. 
Формами виконання наукових досліджень можуть бути: виконання 
рефератів, курсових проектів з різних дисциплін і кваліфікаційних 
магістерських робіт.

4.2. Загальне керівництво роботою проблемного гуртка здійснюється 
науковим керівником гуртка, призначеним кафедрою з числа досвідчених 
викладачів які мають значні досягнення в області науково-дослідної 
діяльності. Наукове керівництво окремими студентами здійснюють 
викладачі кафедри, які читають фахові навчальні дисципліни, керують 
виконанням курсових проектів та робіт, а також кваліфікаційних 
магістерських робіт.

4.3. Організаційна робота в НГЗ (проблемного) здійснюється 
старостою, який вибирається відкритим голосуванням на засіданні гуртка і 
затверджується рішенням кафедри. Обов'язками старости гуртка є:



-  складання разом з науковим керівником гуртка планів роботи і звітів про 
роботу гуртка і своєчасне представлення їх в Раду НГЗ;

-  сприяння своєчасному виконанню плану наукових робіт членами гуртка;
-  систематичне подання інформації до Ради НГЗ про роботу гуртка;
-  залучення членів гуртка до активної участі в усіх заходах, що 

проводяться кафедрою та Радою НГЗ.

4.4. Члени наукового проблемного гуртка кафедри міжнародних 
економічних відносин об’єднуються у факультетське відділення НГЗ.

5. Заключне положення

Здобувачі вищої освіти, які досягли значних успіхів у науковій роботі 
та організації НДРС, нагороджуються дипломами НГЗ. За перемогу у 
міжнародних, всеукраїнських та регіональних олімпіадах, конкурсах та 
конференціях члени НГЗ за поданням завідувача кафедри можуть 
нагороджуватися грошовими преміями.
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