
ПОЛОЖЕННЯ 

про студентський науковий гурток «Hallo Deutschland» 

  

1.      Мета й завдання наукового гуртка «Hallo Deutschland» 

1.1 Студентський науковий гурток «Hallo Deutschland» є об’єднанням 

студентів, які займаються науковою діяльністю на добровільній основі. Гурток 

керується у своїй діяльності чинним законодавством.  

1.2 Наукова спрямованість гуртка – дослідження актуальних питань 

німецької філології, вивчення країнознавчих особливостей німецькомовних 

країн. 

1.3 Метою діяльності гуртка є залучення студентів до наукової 

діяльності, проведення самостійних наукових досліджень і участі у наукових 

заходах. До основних цілей належать: сприяння в підвищенні рівня наукової 

підготовки студентів; формування у студентів інтересу й потреби до наукової 

творчості; розвиток науково-дослідницького мислення, наукової самостійності, 

поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань. 

1.4 Основними завданнями гуртка є: 

 залучення студентів до активної участі у проведенні наукових 

конференцій, наукових семінарів, конкурсів на кращу наукову працю; 

 навчання студентів методам самостійних наукових досліджень з 

німецької філології і лінгвокраїнознавства;  

 сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу; 

 обмін результатами наукової роботи; 

 виявлення обдарованих студентів з метою використання їхнього 

творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань 

наукових досліджень у межах освітнього процесу. 

 

2. Організація діяльності наукового гуртка «Hallo Deutschland» 

 

2.1.  Студентський науковий гурток «Hallo Deutschland» діє на постійній 

основі у формі засідань, на яких студенти готують і доповідають результати 

своїх наукових досліджень, обговорюють доповіді і розглядають актуальні 

проблеми розвитку науки у відповідній галузі. 

2.2. Засідання гуртка проводиться не рідше одного разу на місяць. 

2.2. Для виконання організаційної роботи й обліку діяльності гуртка із 

числа студентів обирається староста гуртка строком на один рік. Староста 

гуртка бере участь у розробці плану роботи гуртка, організації підготовки 

доповідей і виступів на засіданнях гуртка, інформує членів гуртка про терміни 

засідань гуртка й інших наукових заходів, надає допомогу керівникові гуртка у 

підготовці звіту про роботу студентського наукового гуртка «Hallo 

Deutschland» за навчальний рік.  

 

  



3. Права й обов’язки членів студентського наукового гуртка  

«Hallo Deutschland» 

 

3.1. Члени гуртка мають право: 

‒ брати участь у планових заходах гуртка; 

‒ одержувати інформацію про організацію наукової роботи студентів; 

‒ представляти свої роботи для участі в конкурсах на кращі наукові роботи 

студентів; 

‒ брати участь у наукових конференціях, олімпіадах, виставках та 

конкурсах різного рівня; 

‒ публікувати кращі наукові праці й виступи у виданнях НУБіП та інших 

вищих навчальних закладів. 

3.2. Члени студентського наукового гуртка зобов’язані: 

‒ протягом навчального року регулярно відвідувати засідання гуртка; 

‒ виступати на засіданнях гуртка й наукових конференцій з науковими 

повідомленнями й доповідями. 

 

4. Звітність про діяльність студентського наукового гуртка 

«Hallo Deutschland» 

 

4.1. Після кожного засідання гуртка складається протокол засідання. 

Протоколи засідань гуртка зберігаються на кафедрі іноземної філології і 

перекладу протягом навчального року. 

 4.2. Звіт про роботу студентського наукового гуртка за навчальний рік 

надається у деканат гуманітарно-педагоігчного факультету і науково-дослідну 

частину університету. 


