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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Студентський науковий гурток кафедри конярства і бджільництва  

«Бджільництво» (далі – Гурток) є студентською організацією, що об’єднує на 

добровільних засадах студентів Національного університету біоресурсів і 

природокористування (далі НУБіП України), які виконують науково-дослідну 

роботу. 

 

1.2. Гурток здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, 

законами України «Про вищу освіту», «Про об’єднання громадян», 

нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом 

НУБіП України та на підставі цього Положення. 

 

1.3. Гурток у своїй роботі керується такими принципами як: 

 верховенство наукової творчості та співробітництва; 

 добровільності; 

 гласності; 

 рівноправності всіх членів; 

 колегіальності; 

 забезпечення органічного зв’язку навчання та науково-дослідної 

роботи; 

 накопичення і примноження наукового потенціалу НУБіП України; 

 виховання майбутніх фахівців високої кваліфікації. 

 

1.4. Назва Гуртка і символи Гуртка. 

Офіційна назва Гуртка – Студентський науковий гурток кафедри 

конярства і бджільництва НУБіП України «Бджільництво»  

Гурток має свою символіку (див. рис.), затверджену в порядку, який 

встановлений цим Положенням. 

 
Рис. Герб гуртка  
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2. ОСНОВНА МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ 

ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКА 

2.1. Основною метою діяльності Гуртка є формування особистості 

майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації. 

 

2.2. Завданнями Гуртка є: 

 заохочення наукової діяльності студентів, підтримка та ініціювання 

самостійної навчальної та науково-дослідницької роботи студентів; 

 закріплення у студентів теоретичних та практичних знань, розвитку 

творчого мислення та досягнення поглибленого освоєння навчальних 

дисциплін; 

 сприяння під керівництвом викладачів кафедри конярства і бджільництва 

вирішенню конкретних практичних проблем технології виробництва і 

переробки продукції бджільництва; 

 підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних 

робіт студентів; 

 набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, 

наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах тощо; 

 здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності шляхом 

залучення студентів на добровільних засадах до самостійної або 

колективної наукової роботи. 

 

2.3. Напрями діяльності Гуртка: 

 організація та проведення (самостійно чи спільно з іншими організаціями) 

наукових круглих столів, семінарів, університетських, всеукраїнських і 

міжнародних конференцій; 

 видання наукових праць студентів, тез та інших науково-інформаційних 

матеріалів, випуск власного інформаційного видання; 

 інформування та забезпечення участі студентів-членів Гуртка в наукових 

заходах (конференціях, конкурсах, семінарах тощо), що проводяться 

іншими організаціями; 

 налагодження співпраці з науковими гуртками інших кафедр факультету, 

навчальними та науково-дослідними закладами, а також громадськими і 

державними організаціями України та інших країн для виконання 

поставлених завдань; 

 створення та підтримка Інтернет-сторінки Гуртка 

(http://vk.com/club94127538); 

 інші напрямки діяльності, що не суперечать меті та завданням Гуртка.  
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3. КЕРІВНІ ОРГАНИ ГУРТКА 

3.1. Керівними органами Гуртка є: 

 Загальні збори Гуртка. 

 Куратори Гуртка від кафедри конярства і бджільництва НУБіП України 

(далі куратори). 

 Староста Гуртка та його заступники. 

 Кафедра конярства і бджільництва. 

 Науково-технічна рада НДІ технологій та якості продукції тваринництва. 

3.2. Вищим керівним органом Гуртка є Загальні збори. До складу 

Загальних зборів входять всі студенти-члени Гуртка. Найменша кількість 

учасників для визнання зборів правочинними, проведення повноцінного 

засідання і прийняття рішень становить 2/3 від особового складу гуртка. 

3.2.1. Загальні збори виконують такі функції: 

 визначають основні напрямки діяльності та проект річного плану роботи 

Гуртка; 

 обирають та усувають Старосту Гуртка, заслуховують звіт про діяльність 

Гуртка та приймають рішення щодо якості його роботи, а також методів її 

вдосконалення; 

 розробляють і затверджують символіку Гуртка та порядок її використання; 

 подають для затвердження завідувачу кафедри конярства і бджільництва 

план роботи Гуртка на кожен навчальний рік. 

3.2.2. Чергові Загальні збори скликаються один раз на семестр кожного 

навчального року кураторами Гуртка від кафедри конярства і бджільництва. 

 

3.3. Куратори Гуртка від кафедри конярства і бджільництва 

призначаються завідувачем кафедри і наділяються відповідними правами із 

керівництва роботою Гуртка, що не суперечать меті та завданням його 

діяльності. 

 

3.4. Староста Гуртка обирається з числа студентів-членів Гуртка 

Загальними зборами шляхом відкритого голосування простою більшістю від 

числа присутніх на зборах, які визнані правочинними. 

3.4.1. Староста Гуртка може бути усунений з посади рішенням Загальних 

зборів шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від числа 

присутніх на зборах, які визнані правочинними. 

3.4.2. Староста Гуртка: 

 репрезентує гурток у стосунках з завідуючим кафедрою конярства і 

бджільництва, керівними органами НУБіП України, представниками 
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наукових гуртків інших кафедр університету, науковими та громадськими 

організаціями України та зарубіжних країн; 

 підписує внутрішні документи, що регламентують поточну діяльність 

Гуртка; 

 бере участь у засіданні кафедри конярства і бджільництва на запрошення 

завідуючого кафедрою та Вченої ради факультету на запрошення декана 

факультету; 

 бере участь у засіданні Студентського наукового товариства НУБіП 

України; 

 здійснює оперативний контроль за діяльністю Гуртка та виконанням рішень 

і пропозицій кураторів Гуртка, а також Загальних зборів; 

 виконує розпорядження завідуючого кафедрою і кураторів гуртка, що не 

суперечать меті, завданням і принципам діяльності Гуртка; 

 видає розпорядження з поточних питань діяльності Гуртка та розподіляє 

обов’язки між його членами; 

 обирає собі заступників; 

 представляє на Загальних зборах річний звіт про діяльність Гуртка; 

 виконує інші обов’язки, що не суперечать меті, завданням і принципам 

діяльності Гуртка. 

3.4.3. У разі тимчасової неможливості виконання Старостою покладених 

на нього обов’язків, останній має право на цей час передати свої повноваження 

заступнику на термін не більше 1 місяця. 

 

3.5. Студенти-члени Гуртка забезпечують організаційну діяльність Гуртка 

шляхом виконання рішень і розпоряджень Старости, які не суперечать меті і 

завданням діяльності Гуртка. 

3.5.1. Склад Гуртка затверджується на засіданні Загальних зборів за 

поданням Голови гуртка, шляхом відкритого голосування простою більшістю 

голосів від числа присутніх на зборах, які визнані правочинними. 

3.5.2. Студенти-члени Гуртка відповідають за: 

 відвідуваність засідань гуртка; 

 організацію та проведення наукових заходів 

 дотримання регламенту проведення Загальних зборів та інших заходів 

Гуртка. 

 розробку та підтримку Інтернет-сторінки Гуртка. 

3.5.3. Студенти-члени Гуртка беруть участь у: 

 засвідченні документів гуртка; 

 редагуванні і видані наукових статей, тез за матеріалами конференцій та 

інших наукових заходів Гуртка; 
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 роз’яснювальні роботі серед студентів університету про роботу гуртка; 

 сприяють вступу нових студентів в гурток; 

 допомагають у підготовці доповідей, інформаційних повідомлень, виступів 

студентам, які стали новими членами Гуртка. 

 

3.6. Рішення керівних органів гуртка можуть бути скасовані завідуючим 

кафедрою конярства і бджільництва НУБіП України. 

 

3.7. Склад керівних органів Гуртка затверджуються кафедрою конярства і 

бджільництва НУБіП України. 
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4. ЧЛЕНСТВО У ГУРТКУ 

4.1 Членство в Гуртку здійснюється на добровільних засадах і є 

індивідуальним. 

 

4.2. Членом Гуртка може стати кожен студент НУБіП України 1-6 курсів 

навчання, який дотримується цього Положення і активно бере участь у 

науковій діяльності. Прийом до Гурток на випускних курсах проводиться у 

виключних випадках, коли студент протягом навчання активно займався 

науковою діяльністю, що підтверджено документально. 

 

4.3. Прийом в члени Гуртка проводиться Старостою гуртка на підставі 

письмової заяви студента, що вступає, та рекомендації одного з кураторів 

Гуртка від кафедри конярства і бджільництва. 

 

4.4.Членство в гуртку припиняється у випадку: 

 виходу з Гуртка за власним бажанням на підставі письмової заяви на ім’я 

куратора Гуртка; 

 порушення цього Положення; 

 дій, що завдають шкоди Гуртку або підривають його авторитет. 

 

4.5. Рішення про припинення членства в гуртку приймається Старостою 

гуртка за погодженням із кураторами Гуртка від кафедри конярства і 

бджільництва. У випадку закінчення навчання в НУБіП України членство в 

гуртку припиняється автоматично. 

 

4.6. Без дозволу кураторів і Старости Гуртка студенти-члени Гуртка не 

уповноважені представляти Гурток на будь-якому рівні, укладати угоди від 

імені гуртка. 
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5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ЧЛЕНІВ ГУРТКА 

5.1.Члени Гуртка мають право: 

 брати участь у всіх заходах, які проводить Гурток; 

 обговорювати питання діяльності Гуртка та вносити пропозиції щодо 

вдосконалення його роботи; 

 бути обраними до керівних органів Гуртка; 

 отримувати методичну та інформаційну допомогу від Гуртка; 

 бути рекомендованими до подання на нагородження преміями, стипендіями, 

подяками, державними нагородами та іншими видами відзнак і нагород 

відповідно до чинного законодавства та Статуту НУБіП України; 

 

5.2. Члени Гуртка зобов’язані: 

 дотримуватись цього Положення; 

 брати участь в роботі Гуртка та регулярно відвідувати його засідання; 

 проводити науково-дослідну роботу, виступати з доповідями на поточних 

засіданнях Гуртка та наукових заходах, які ним проводяться; 

 не порушувати конфіденційності інформації, пов'язаної з діяльністю Гуртка; 

 надавати необхідну допомогу у проведенні всіх заходів гуртка та 

виконувати рішення його керівних органів; 

 звітувати про виконану наукову та організаційну роботу; 

 пропагувати діяльність Гуртка, сприяти підвищенню престижу та 

авторитету гуртка, кафедри конярства і бджільництва та НУБіП України. 
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6 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКА 

6.1. Керівництво факультету тваринництва та водних біоресурсів та 

кафедри конярства і бджільництва сприяє організації діяльності Гуртка шляхом 

надання приміщення, оргтехніки та інших необхідних матеріалів. 

 

6.2. Деканат факультету тваринництва та водних біоресурсів, кафедра 

конярства і бджільництва та науково-технічна рада НДІ технологій та якості 

продукції тваринництва сприяють інформаційному забезпеченню роботи 

Гуртка. 
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7. ПОРЯДОК ВИНЕСЕННЯ РІШЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА 

ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГУРТОК 

Зміни та доповнення до цього Положення про Гурток вносяться: 

 загальними зборами Гуртка із подальшим затвердженням на засіданні 

кафедри конярства і бджільництва НУБіП України. 

 окремим рішенням, прийнятим на засіданні кафедри конярства і 

бджільництва НУБіП України. 


