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1. ЗАГАЛЫП ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студентський науковий гурток (дал1 Гурток) кафедри 

агробютехнологш Н авчально-наукового  шституту рослинництва, екологп 1 
бютехнологш (дал1 НН1) Нацюнального ушверситету бюресурс1в 1 
природокористування УкраТни (д ат  Ушверситет) е добровшьним науковим 
об'еднанням студентв утвореним з метою оргашзацп та сприяння Тх науково- 
ДОСЛЦЩИЦЬКШ, ДОСЛ1ДНО-КОНСТруКТОрСЬК1Й та ВИНаХ1ДНИЦЬК1Й Д1ЯЛЬНОСТ1.

1.2. Гурток створюеться на шдстав1 р1шення Загальних збор1в студенпв 
(тобто це збори групи студент1в певноТ спещальност1, яю виявили бажання 
створити гурток) та за наказом ректора вщ 24 грудня 2012 р. № 1184.

1.3. Гурток Д1€ на засадах добровшьноеп, р1вноправност1 ус1х и члешв, 
самоврядування, законност1 та гласност1.

1.4. Гурток у сво1Й д1яльност1 керуеться чинним законодавством 
УкраТни, Статутом Ушверситету та даним Положениям.

1.5. Гурток е незалежним вщ вплив1в пол1тичних, рел1пйних та 
громадських об'еднань.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Метою д1яльност1 Гуртка е реал1защя наукового 1 творчого 

потенц1алу талановитих студенпв Ун1верситету;
2.2. Основними завданнями Гуртка е:

оргашзащя науково-досл1дницько'1, досл1дно-конструкторсько‘Т та 
ВИНаХ1ДНИЦЬК01 Д1ЯЛЬНОСТ1;

створення умов для розкриття наукового та творчого потенщалу 
член1в Гуртка;
залучення до участ1 в наукових конференц1ях, сем1нарах, 
експедищях та 1нших науково-досл1дницьких 1 просвггницьких 
заходах;
створення сириятливих умов для активного залучення студент1в до 
науково'Т д1яльност1;
сприяння розширенню ун1верситетського, регюнального, 
всеукра'Тнського та м 1жнародного студентського 
сшвроб1тництва у сфер1 науки та шновацш ; 
сприяння ф1зичному розвитку студент1в та формування високих 
моральних принцишв;
розвиток взаемозв'язюв з благод1Йними фондами, оргашзащями 1
об'еднаннями в Укра'Тн1 та за и межами;
забезпечення 1 захист прав та 1нтерес1в члешв Гуртка;
сприяння шновацшнш д1яльност1 члешв Гуртка;
участь у громадському житп ушверситету.

2.3. Гурток мае право:
оргашзовувати науково-дослщну роботу студент1в; 
надавати науково-досл!дним 1нститутам пропозицп щодо розвитку 

та вдосконалення науково’Т 1 творчо’Т д1яльност1 студент1в;
орган1зовувати 1 проводите иауков1 конференцИ’, конкурси, крупи 

столи та виставки;
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сприяти виданню наукових праць члешв Гуртка; 
представляти кандидатов та подавати пропозицп завщувачам кафедр 

НН1 на отримання 1менних стипендш (премш), диплом1в та шших заохочень 
для студенпв-дослщниюв;

сприяти розвитку м1жвуз1вського та м1жнародного студентського 
наукового сш вробтш цтва;

забезпечувати (налагоджувати) зв’язки з установами, оргашзащями 
та пщприемствами, що пов’язаш з Д1яльшстю Гуртка;

сшвпрацювати з науковими гуртками вщокремлеиих пщроздшв 
Ушверситету та шших вищих навчальних заклад1в;

вивчати питания м1жнародного обмшу студенпв з метою 
проведения спшьних наукових дослщжень, участ1 в наукових форумах та 
конференщях;

здшснювати 1ншу Д1яльн1сть, що не су перечить даному Положению.

3. ЧЛЕНСТВО
3.1. Членом Гуртка може бути студент денно'Т форми навчання, який 

активно займаються науковою Д1яльнютю та дотримуться Положения про 
Г урток.

3.2. Прийом у члени Гуртка проводиться на шдстав1 письмово'Т заяви 
особи, що вступае.

3.3. Член Гуртка мае право:
здшснювати наукову, науково-дослщницьку, дослщно-
конструкторську та  винахщ ницьку Д1яльшсть;
брати участь в обговоренш ус1х иитань д1яльност1 Г уртка;
обирати та бути обраним у кер1вш органи Г уртка;
брати участь у робот1 наукових конференцш, конкурс1в та 1нших
заходгв, що проводяться за оргашзацшноУ участ1 Г уртка;
представляти результата свое'Т науковоУ роботи на зас1даннях
Гуртка;
отримувати методичну, шформацшну та 1ншу допомогу вщ 
Гуртка.

3.4. Член Гуртка зобов’язаний:
дотримуватись Положения про Г урток;
систематично брати участь у робот1 Гуртка шляхом проведения 

науковоУ роботи.
3.5. Членство припиняеться у випадках:

виходу 13 члешв Гуртка за власним бажанням; 
виключення 13 його складу за порушення Положения про Г урток 

або невщповщшсть його вимогам.
вщрахування з Ушверситету за наказом ректора.

4. СТРУКТУРА ТА КЕР1ВН1 ОРГАНИ
4.1. Вищим органом Гуртка е Загальш збори. У перюд М1Ж Загальними 

зборами координацно д1яльност1 Г уртка здшснюе Виконавчий ком1тет.
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4.2. Загальш збори Гуртка:
приймають „Положения про Гурток” 1 вносять змши та 
доповнення до нього;
визначають основш напрями д1яльност1 Г уртка;
заслуховують зв1т про наукову та науково-дослщницьку д1яльшсть
гуртка;
обирають склад Виконавчого ком1тету Гуртка (голову, заступника 
голови та секретаря), заслуховують зв1т про його Д1яльшсть; 
затверджують символ!ку Г уртка.

4.3. Загальш збори правочинш за наявност1 не менше 2/3 члешв Гуртка. 
Р1шення Загальних збор1в вважаеться прийнятим, якщо воно схвалене 
простою бшышстю присутшх члешв.

4.4. Загальш збори скликаються 1 раз на рис Виконавчим комитетом 
Гуртка. Позачергов1 загальш збори скликаються за р1шенням Виконавчого 
ком1тету або за вимогою 1/2 члешв Гуртка.

4.5. Виконавчий ком1тет Гуртка забезпечуе оргашзащю науково- 
дослщноТ та винах1дницько1 роботи;

орган1зовуе виконання вс1х завдань гуртка.
оргашзовуе проведения Загальних збор1в та виконуе IX р1шення;

4.7. Координуе роботу гуртка завщувач кафедри або призначений ним 
В1ДПОВ1 дальний.

4.8. Голова Виконавчого комггету Гуртка:
здшснюе кер1вництво поточною роботою;
скликае засщання Виконавчого ком1тету, головуе на них, пщписуе 
документа;
у пер1од м1ж зас1даннями Виконавчого ком1тету Д1е в межах його 
повноважень;
може делегувати окрем1 повноваження своему заступнику; 
обираеться термшом на 1 р1к.

4.9. Голова Виконавчого комггету Гуртка мае право бути присутшм на 
зас1даннях проблемних вчених рад вщповщного НД1.

4.10. Секретар веде документащю Гуртка.
4.11. Контроль за Д1яльнютю гуртка здшснюе дирекщя НД1.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Д1ЯЛБНОСТ1
5.1. Для систематично'1 науково-дослщноТ роботи Гуртка 13 аудиторного 

фонду кафедр може надаватися, у вшьний вщ занять час, прим1щення 13 
необхщними умовами для його ефективно'Т д1яльност1.

5.2. Сшвроб1тники кафедр можуть сприяти шформацшному 
забезпеченню та науково-дослщнш, 1нн0вац1йн1й д1яльност1 Гуртка.

6. ПРИПИНЕННЯ Д1ЯЛЫЮСТ1
6.1. Гурток припиияе д1яльшсть за р1шенням Загальних збор1в члешв 

гуртку та за наказом ректора.


