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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про студентський науковий гурток/проблемну групу кафедри 

«Філологія» Навчально-наукового морського гуманітарного інституту Одеського 

національного морського університету (далі – Положення) є керівним документом для 

співробітників та студентів, які входять до складу студентського наукового 

гуртка/проблемної групи Навчально-наукового морського гуманітарного інституту.  

1.2. Враховані примірники знаходяться у: 

1. Наукового керівника студентського наукового гуртка/проблемної групи 

2. Директора ННМГІ 

3. Завідувача кафедри Філологія 

 1.3. Перелік врахованих примірників Положення про студентський науковий 

гурток/проблемну групу кафедри «Філологія» Навчально-наукового морського 

гуманітарного інституту Одеського національного морського університету ведеться 

відділом ліцензування, акредитації та моніторингу якості. 

 

2. СКОРОЧЕННЯ  

 

ОНМУ  –  Одеський національний морський університет 

ННМГІ – Навчально-науковий морський гуманітарний інститут 

СНГ      – Студентський науковий гурток 

ЗВО       – Заклад вищої освіти 

ПІБ        – Прізвище, ім’я, по-батькові   

 

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

3.1. Студентський науковий гурток (далі – гурток) кафедри філології (далі – кафедра) 

Одеського національного морського університету (далі – університет) є добровільним 

об’єднанням студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні актуальних питань 

філології. Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів 

підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів 

наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх 

студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в 

рамках навчального процесу і поза ним. Для виконання і вдосконалення цих заходів на 

кафедрі створено студентський науковий гурток.  

3.2. Гурток діє згідно чинного законодавства України, Статуту Університету, цього 

Положення. 

3.3.  У своїй діяльності гурток керується принципами рівноправності членів гуртка, 

самоврядування, відкритості та прозорості діяльності, зв’язку науково-дослідної роботи 

з навчальним процесом. 

3.4. Гурток є незалежним від впливів політичних, релігійних та громадських об’єднань. 

3.5. План роботи гуртка та основні напрямки його наукових засідань розробляються 

відповідно до науково-дослідної тематики кафедри та наукових інтересів запрошуваних 

лекторів і затверджуються кафедрою протягом місяця з початку навчального року.  

3.6. Робота проводиться у наступних секціях: 

- «Англомовна студія»; 

- «Німецькомовна студія».  
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3.7. Однією з головних задач проведення занять є ознайомлення здобувачів вищої 

освіти з основами етики і естетики, культури і традицій, які існують в іноземних 

країнах. 

3.8. Проблемна група (далі – група)  – об’єднання студентів при кафедрі (кафедрах), 

учасниками якого є здібні й талановиті в науці студенти за основними науковими 

проблемами діяльності кафедри (кафедр). Зазначена група створюється при наявності 

бажаючих та відповідної кількості здобувачів вищої освіти.  

Проблемні групи є вищим ступенем організації науково-дослідної роботи студентів. 

Перевагою такої форми науково-дослідної роботи є можливість вивчення обраної теми 

ґрунтовніше і різнобічніше. Об’єктом наукового дослідження може бути проблема, 

якою займається науковий керівник цієї групи. Завданнями членів проблемної групи є 

обговорення теоретичних проблем, розв’язання актуальних науково-технічних питань, 

проведення циклу досліджень. У проблемних групах студенти ознайомлюються з 

методикою планування й проведення експерименту, беруть участь в обговоренні й 

оформленні отриманих результатів із конкретної тематики, над якою працює кафедра, 

керівник групи. З метою забезпечення наступності у студентській науковій роботі 

періодично організовуються виступи студентів різних курсів, що займаються у 

проблемних групах. Традиційно це відбувається у травні під час декади «Молодь у 

науці». 

 

4. МЕТА І ЗАВДАННЯ ГУРТКА/ГРУПИ 

 

4.1. Метою діяльності гуртка/групи є залучення НПП кафедри до наукової діяльності, 

поглиблене вивчення студентами аспектів філології (міжкультурна комунікація, теорія і 

практика перекладу, науково-технічний переклад, переклад в сфері морського бізнесу), 

набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на 

практиці, обговорення актуальних проблем філології, розширення загального і 

професійного світогляду.  

4.2. Основними завданнями студентського наукового гуртка/проблемної групи є: 

виявлення талановитих та активних студентів; поглиблене вивчення студентами 

обраної теми; залучення здобувачів вищої освіти до наукових проблем кафедри; 

розвиток у студентів компетентностей науковця, а саме: 

- залучення до роботи студентіи, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи; 

- сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів з відповідної спеціальності; 

- організація науково-дослідної роботи студентів; 

- створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, 

формування компетентностей, зв’язаних з критичним мисленням; 

- залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, 

конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах; 

- апробація результатів науково-дослідної роботи ЗВО на міжнародних і всеукраїнських 

наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях; 

4.3. Для реалізації зазначеної мети і завдань члени гуртка/групи регулярно проводять 

засідання, в тому числі із запрошенням лекторів  кафедри, інших кафедр та вишів. 

План-графік роботи гуртка/групи розробляється його керівником за погодженням зі 

старостою і завідувачем кафедри. 
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4.4. Діяльність гуртка/групи висвітлюється на сторінках кафедри в соціальних сітях, а 

наприкінці семестру підводиться загальний підсумок його роботи, який фіксується в 

звіті, що затверджується на засіданні кафедри. 

 
5. ОСНОВНІ ФОРМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ГУРТКА/ГРУПИ 

 

5.1. Основними формами наукової роботи гуртка/групи є: 

- підготовка наукових публікацій, повідомлень з актуальних питань відповідної галузі, 

виступи на відповідних засіданнях, наукових семінарах, конференціях та інше; 

- участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських наукових 

конкурсах, мовних заходах засобами англійської та німецької мов, олімпіадах тощо;  

- організація та проведення лекцій провідних науковців кафедри, університету, інших 

українських та зарубіжних вишів з актуальних питань сучасної філології. 

 
6. ДОКУМЕНТАЦІЯ НАУКОВОГО ГУРТКА/ГРУПИ 

 

6.1. План роботи на семестр чи навчальний рік, затверджений на засіданні кафедри, 

який містить назву наукового гуртка чи проблемної групи, прізвище та ініціали 

керівника, мету й завдання, склад групи, календарний план заходів. 

6.2. Тематика наукових досліджень здобувачів вищої освіти, затверджена на засіданні 

кафедри. 

6.3. Протоколи засідання наукового гуртка чи проблемної групи (за необхідності). 

6.4. Річні звіти роботи гуртка чи проблемної групи. 

6.5. Пропозиції щодо рекомендації членів гуртка/групи, які активно займалися 

науковою діяльністю та є переможцями конкурсів. 

 

7. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

7.1. Кафедра філології несе відповідальність за якість підготовки здобувачів вищої 

освіти університету, які є членами гуртка/групи. 

7.2. Відповідальність завідувача кафедри організувати щорічний план засідань та 

проводити контроль за проведенням занять, засідань на високому професійному рівні. 

7.3. Завідувач кафедри та викладачі несуть особисту відповідальність за роботу в 

цілому, за рівень організації та проведення занять, за створення здорової, творчої 

обстановки на засіданнях, підвищення кваліфікації викладачів курсів, дотримання 

штатної та фінансової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, 

протипожежної безпеки 

 

8. СТРУКТУРА, ШТАТНИЙ РОЗКЛАД ТА РЕСУРСНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

8.1. Проведення засідань сприяє підвищення рівня володіння іноземними мовами у 

здобувачів для вдосконалення їх знань з мов, а також розвиває у здобувачів 

комунікативні навички спілкування. Розклад занять затверджується кожен рік. 

8.2. Основні напрямки роботи:  

- проведення засідань згідно з планом роботи на рік; 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 2-03-170 

ЗМІНИ:0 ВИДАННЯ:2021 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ 

НАУКОВИЙ ГУРТОК/ПРОБЛЕМНУ ГРУПУ 

КАФЕДРИ «ФІЛОЛОГІЯ» НАВЧАЛЬНО-

НАУКОВОГО МОРСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО 

ІНСТИТУТУ 

стор. 7 з 12 

 

- організація зустрічей з носіями мов; 

- проведення дидактичних ігор на засіданнях; 

- листування та спілкування он-лайн зі студентами з Європейських країн, Великої 

Британії, США; 

- робота з навчання основ технічного та наукового перекладу для студентів; 

- перегляд англомовного та німецькомовного художнього та наукового кіно; 

- пошук та обмін інформацією, що сприяє роботі у системі інтернет іноземними мовами 

для проведення наукових досліджень. 

 

9. КЕРІВНИЦТВО ГУРТКОМ/ГРУПОЮ 

 

9.1. До складу гуртка/групи входять: 

- науковий керівник, що є співробітником кафедри, при якій створений гурток/група; 

- голова СНГ, який є студентом-членом СНГ, обраний на цю посаду на засіданні СНГ; 

- члени СНГ – студенти, які виявили у вільній формі бажання брати участь у науковій 

діяльності за тематикою СНГ.   

9.2. Загальне керівництво, поточну роботу і контроль студентського наукового 

гуртка/групи здійснює науковий керівник. 

9.2.1. Науковий керівник призначається наказом ректора ОНМУ за поданням директора 

ННМГІ. 

9.2.2. Науковий керівник гуртка повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання. 

9.2.3. Науковий керівник СНГ зобов’язаний: 

- організовувати роботу гуртка; 

- розробляти план роботи гуртка на семестр і представляє його для затвердження на 

засіданні кафедри; 

- підбирати кандидатуру старости гуртка/групи й пропонує її для затвердження на 

засіданні кафедри; 

- здійснювати роботу з членами гуртка/групи з урахуванням їх інтересів, 

індивідуальних здатностей і схильностей; 

- визначати тематику наукових робіт і доповідей членів гуртка/групи на наукових 

конференціях; 

- здійснювати наукове керівництво роботами студентів, надає допомогу членам 

гуртка/групи у виборі й з’ясування питань тем наукової праці, складанні плану 

дослідження, підборі літератури тощо; 

- займатися відбором кращих наукових робіт студентів для участі в університетських 

конференціях. 

- організовувати рецензування студентських наукових робіт і їхнє обговорення на 

кафедрі; 

- запрошувати на засідання гуртка/групи для виступів керівників та провідних фахівців 

підприємств галузі, вчених, викладачів, аспірантів. 

- вести номенклатуру справ СНГ на кафедрі; 

- контролювати ведення протоколів СНГ, вести облік списку публікацій членів СНГ, 

списку отриманих нагород членів СНГ. 

- для обліку наукового керівництва СНГ в навчальному навантаженні представляти у 

встановленій формі звіт про діяльність СНГ не пізніше 31 травня відповідного року. 

9.2.4. Науковий керівник СНГ має право: 

- отримувати інформацію про заходи наукового характеру,  в яких можуть брати участь 
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студенти; 

- залучати викладачів кафедри до роботи СНГ; 

- представляти СНГ у відносинах з ОНМУ та його структурними підрозділами. 

9.2.5. Голова СНГ зобов’язаний: 

- залучати студентів у члени СНГ; 

- інформувати членів СНГ про заходи наукового характеру, в яких можуть брати участь 

студенти, і організовувати їх участь: 

- організовувати засідання СНГ 

9.2.6.  Голова СНГ має право:  

- отримувати інформацію про заходи наукового характеру, в яких можуть брати участь 

студенти; 

- брати участь в керівництві секції в якості секретаря науково-практичної конференції 

студентів і аспірантів за тематикою СНГ; 

- представляти СНГ у відносинах зі Студентським наукових товариством ОНМУ та 

його структурними підрозділами. 

9.3. Засідання СНГ проводяться не рідше одного разу на місяць з обговоренням 

підсумків наукових робіт, усних доповідей з актуальних проблем експлуатації портів і 

технології вантажних робіт,  як науки та комплексу дисциплін цього напрямку тощо. 

9.4. Організаційна робота СНГ здійснюється головою, який обирається відкритим 

голосуванням на засіданні і затверджується науковим керівником гуртка. 

9.5. До початку навчального року складається розгорнутий річний план роботи СНГ, 

який розробляється відповідно до наукової тематики кафедри 

9.6. Організовуються  кафедральні та міжкафедральні наукові конференції. 

 

10. ЧЛЕНИ НАУКОВОГО ГУРТКА/ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ  

 

10.1. Членом наукового гуртка чи проблемної групи може бути кожен студент 

університету, який виявляє здібності й бажання до науково-дослідної роботи. 

10.2. Прийом у члени гуртка (проблемної групи) та відрахування з його складу 

здійснюється за рішенням загальних зборів гуртківців (простою більшістю голосів) за 

рекомендацією або ініціативою керівника гуртка, викладачів кафедри, членів 

студентського наукового товариства. 

10.3. Всі члени наукового гуртка/проблемної групи входять до складу студентського 

наукового товариства університету й зобов’язані дотримуватися положення про 

студентське наукове товариство. 

10.4.  У своїй діяльності члени гуртка/проблемної групи керуються нормами наукової і 

професійної етики. 

10.5. Права й обов’язки членів студентського наукового гуртка/проблемної групи: бути 

присутнім і виступати з доповідями й науковими повідомленнями на засіданнях 

студентського наукового гуртка/проблемної групи; виконувати науково-дослідну 

роботу під керівництвом науково-педагогічного працівника кафедри; публікувати свої 

роботи в загальноуніверситетських та інших наукових виданнях; брати участь у 

наукових конференціях, олімпіадах, виставках та конкурсах різного рівня; переходити 

за власним бажанням з одного студентського наукового гуртка/ проблемної групи в 

інші; брати участь у всіх заходах, що організовуються в межах діяльності 

студентського наукового гуртка/проблемної групи; сприяти залученню до гуртка або 

проблемної групи нових членів; обирати й бути обраним до керівних органів 
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студентського наукового гуртка/проблемної групи; користуватися перевагою під час 

відбору в магістратуру та аспірантуру (за умови досягнення певних успіхів у науково-

дослідній роботі). 

10.6. Члени наукових гуртків/проблемних груп можуть бути виключені з їхнього 

складу, якщо вони: подали заяву про виключення за власним бажанням; закінчили 

навчання в університеті; не виконують навчальний план; без поважних причин не 

беруть участі в роботі наукових гуртків. 

10.7. За особами, виключеними з наукових гуртків/проблемних груп, зберігається право 

у місячний строк подати апеляцію до Ради студентського наукового товариства 

університету.  

 

 11. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 

11.1. Наукова робота повинна відповідати таким основним вимогам: актуальність 

досліджуваної теми; наявність елементів новизни дослідження, недопустимість 

плагіату й компіляції; теоретична або практична спрямованість дослідження; 

використання сучасних джерел наукової і спеціальної літератури; наявність аналізу 

нормативно-методичної бази з теми дослідження; наявність емпіричного матеріалу; 

використання архівних матеріалів; застосування сучасної методології наукових 

досліджень; наявність огляду передового національного та закордонного досвіду 

роботи; формування проблемних питань, висновків і пропозицій із теми дослідження. 

11.2. Наукові роботи здобувачів вищої освіти виконуються індивідуально, у 

співавторстві з іншими студентами, спільно з викладачами. 

11.3. Свідченням високої оцінки наукового дослідження є: здобуття дипломів, 

сертифікатів і призових місць у конкурсах на кращу наукову роботу; публікація 

результатів дослідження; впровадження результатів дослідження в практичну 

діяльність або навчальний процес; виступи за результатами дослідження на наукових 

семінарах і конференціях (опублікування тез виступів). 

11.4. Наукові розробки, підготовлені членами гуртка або проблемної групи 

зберігаються на кафедрі впродовж 3-х років чи на сторінці кафедри на сайті 

університету. 

 

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

12.1. СНГ може бути реорганізовано або ліквідовано наказом ректора ОНМУ за 

поданням директора ННМГІ. 
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13. ЛИСТОК ОБЛІКУ ЗМІН 

Номер 

змін 
Дата Сторінки зі змінами Перелік змінених пунктів 
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14. ЛИСТОК ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК 

№ 

з/п 
Дата 

ПІБ і посада особи, що 

виконала періодичну 

перевірку 

Зміні 

підлягають 

Підпис особи, що 

перевірила 
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15. ЛИСТОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№ 

з/п 
П.І.Б. Посада  Підпис  

Дата 

ознайомлення 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


