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ПОЛОЖЕННЯ 

про студентський науковий гурток 

«Комп’ютерні дослідження у механіці» 
 

I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. Студентські наукові гуртки створюються з метою активізації та подальшого 

розвитку науково-технічної творчості майбутніх фахівців, формування навичок 

наукової роботи, поглиблення теоретичної та практичної підготовки, оволодіння ними 

інноваційними технологіями. 

2. Студентські наукові гуртки створюються при кафедрах. При кафедрі 

«Механіка» може бути створено декілька студентських наукових гуртків. 

3. Членами студентського наукового гуртка, створеного при кафедрі «Механіка», 

можуть бути студенти (курсанти) всіх кафедр НУ «Запорізька політехніка» всіх форм 

навчання. Студент одночасно може бути членом не більш ніж двох гуртків. 

 

II ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, РОБОТИ ТА СТРУКТУРА 

СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКІВ 
 

1. Студентський науковий гурток за ініціативою його наукового керівника 

створюється затвердженням на засіданні кафедри «Механіка» Положення про 

студентський науковий гурток, в якому вказуються: 

– назва студентського наукового гуртка; 

– науковий керівник студентського наукового гуртка (при наявності – його 

заступник); 

– приміщення, у яких буде здійснюватись робота студентського наукового 

гуртка. 

Студентський науковий гурток ліквідується розпорядженням по кафедрі у 

наступних випадках: 

– відсутність членів студентського наукового гуртка протягом більш ніж двох 

місяців; 

– відмова наукового керівника від подальшого керівництва гуртком, оформлена у 

вигляді службової записки, за відсутності можливості повноцінної заміни наукового 

керівника гуртка. 

У останньому випадку, у разі можливості повноцінної заміни наукового 

керівника гуртка, вона оформлюється розпорядженням по кафедрі. 

Копії документів щодо створення та ліквідації студентських наукових гуртків 

зберігаються його науковим керівником. 

2. Назва студентського наукового гуртка має відповідати профілю його роботи та 

бути унікальною в межах НУ «Запорізька політехніка». Назва студентського наукового 

гуртка обирається за ініціативою його наукового керівника. 



3. Науковий керівник передає свої теоретичні знання та практичні навички 

членам студентського наукового гуртка. Науковий керівник організовує роботу 

студентського наукового гуртка. 

Науковим керівником студентського наукового гуртка може бути викладач або 

аспірант кафедри «Механіка». У разі необхідності за ініціативою наукового керівника 

студентського наукового гуртка може бути призначений його заступник з числа 

викладачів або аспірантів кафедри «Механіка». 

Науковий керівник (заступник наукового керівника) здійснює керівництво 

студентським науковим гуртком на громадських засадах без додаткової оплати праці 

або інших заохочень. 

Науковий керівник веде облік членів студентського наукового гуртка та зберігає 

всю документацію щодо його роботи. 

У разі необхідності науковий керівник студентського наукового гуртка може 

обрати серед студентів, що є членами гуртка, старосту, та надати йому певні 

повноваження в межах роботи гуртка. 

4. Рішення щодо прийняття студента до студентського наукового гуртка приймає 

його науковий керівник. 

Рішення щодо виключення студента із студентського наукового гуртка приймає 

його науковий керівник за бажанням студента або за власною ініціативою, про що 

повідомляє студента особисто або через деканат. 

Дані про поточний склад студентського наукового гуртка його науковий керівник 

надає за вимогою відповідальному за наукову роботу кафедри «Механіка». 

5. Науковий керівник студентського наукового гуртка, його заступник, студенти, 

що є членами гуртка, мають право доступу до приміщень, у яких буде здійснюватись 

робота студентського наукового гуртка. 

6. За активну участь у роботі студентського наукового гуртка зі студента можуть 

бути зняті окремі роботи, що виконуються їм самостійно, з дисциплін, які він вивчає на 

кафедрі «Механіка», за ініціативою його наукового керівника та за погодженням із 

завідувачем кафедрою «Механіка». 

7. Природнім результатом роботи у студентських наукових гуртках є участь 

студентів в інших видах наукової роботи (конкурсах студентських наукових робіт, 

студентських олімпіадах з дисциплін, тощо). 

 

III ДАНІ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК 

«КОМП’ЮТЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У МЕХАНІЦІ» 
 

Назва: «Комп’ютерні дослідження у механіці». 

Науковий керівник: доцент кафедри «Механіка» Рягін С.Л. 

Приміщення, у яких буде здійснюватись робота студентського наукового гуртка: 

ауд.179, 01-20. 

На цей час до гуртка залучено 9 студентів з двох факультетів. 

Положення про студентський науковий гурток «Комп’ютерні дослідження у 

механіці» затверджено на засіданні кафедри «Механіка», протокол №5 від 20 лютого 

2018 р. 

 

Доцент кафедри «Механіка»                                                          Рягін С.Л. 


