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1. Загальні положення
Це Положення регламентує науково-дослідну роботу студентів, що є складовою
частиною освітнього процесу Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський
фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування
України» (далі – коледж») і важливою формою самостійної роботи студентів. Вона
сприяє розширенню загального та професійного світогляду, удосконаленню фахової
підготовки, виявленню найобдарованішої молоді.
2. Мета, форми, основні функції
2.1.Науково-дослідна робота студентів (далі – НДРС) здійснюється з метою
реалізації інтелектуального потенціалу студентів, підвищення студентської
творчої ініціативи для поліпшення підготовки кадрів.
Мета НДРС – формування наукового світогляду, сприяння молодим
дослідникам в опанунні методологією і методами наукового пошуку.
Ефективність НДРС залежить від узгоджуваності всіх компонентів системи
професійної підготовки, спрямованості потребно-мотиваційної сфери студента
на дослідницький пошук з першого до випускного курсу, особистісного підходу
до навчання.
2.2.Участь студентів коледжу у науково-дослідній та творчій роботі
забезпечується у таких формах:
− науково-дослідна робота, що входить до освітнього процесу (написання
рефератів; виконання лабараторних, практичних, семінарських і самостійних
завдань, контрольних робіт, які містять елементи проблемного пошуку;
виконання нетипових завдань дослідницького характеру під час різних видів
практики, індивідуальних завдань; підготовка і захист курсових робіт тощо);
− участь у роботі студентських наукових гуртків;
− участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах та інших
заходах наукового і науково-практичного характеру;
− публікація результатів досліджень у наукових виданнях тощо.
2.2.1. Виконання індивідуального науково-дослідного завдання сприяє
поглибленню і закріпленню теоретичних знань, виробленню навичок аналізу
соціально-економічних явищ та процесів.
2.2.2. Студентські наукові гуртки (далі – гуртки) організуються при кожній
цикловій комісії.
Основними завданнями гуртків є:
− залучення до роботи в гуртках студентів, які виявляють інтерес до
науково-дослідної роботи, що ведеться на цикловій комісії;
− опанування нових принципів та методів наукових досліджень;
− поглиблене вивчення студентами теоретичного матеріалу з обраної
дисципліни.
Для виконання поставлених завдань гуртками здійснюються такі заходи:
− організація бесід в академічних групах для залучення студентів до
роботи в гуртках;
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− забезпечення можливості студентам, які виявили бажання займатися
науково-дослідною роботою, реалізувати свої вміння;
− щомісячне проведення пленарних засідань з обговоренням результатів
науково-дослідних робіт, реферативних повідомлень та ін.;
− проведення науково-практичних конференцій.
2.2.3. Проведення студентських олімпіад, конференцій, конкурсів є
ефективним засобом об’єктивного виявлення та відбору обдарованої
студентської молоді, реалізації творчих здібностей студентів, стимулювання
потреби у творчому опануванні знань, активізації навчально-пізнавальної
діяльності.
Участь студентів коледжу у Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт та Всеукраїнській студентській олімпіаді регламентується
відповідними Положеннями Міністерства освіти і науки України.
Конкурс студентських наукових робіт проводиться для активізації наукової
роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу,
створення системи широкого залучення студентів до участі у науково-дослідній
діяльності.
Студентська олімпіада проводиться щорічно, щоб виявити, відібрати та
підтримати обдаровану студентську молодь, а також для розвитку та реалізації
здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних
рацівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчальнопізнавальної діяльності студентів, системного вдосконалення освітнього
процесу, відбору студентів для участі у ІІ турі Всеукраїнської студентської
олімпіади та інших заходах наукового характеру.
2.2.4. Для висвітлення результатів наукових досліджень і пошуків
студенти під керівництвом викладачів циклових комісій публікують наукові
статті (тези доповідей) у журналах, збірниках матеріалів конференцій тощо.
2.3.Основними функціями коледжу у галузі науково-дослідної роботи
студентів є:
1) представницька (вивчення, захист, представлення інтересів студентів, що
цікавляться науково-дослідною роботою, мають бажання взяти у ній участь);
2) комунікативна (забезпечення комунікативного поля для спілкування,
обміну змістовними науковими ідеями, представлення результатів
індивідуальних наукових досліджень, оприлюднення результатів наукової
роботи з обговоренням у колі колег, молодих спеціалістів);
3) інформаційна (забезпечення актуальною науковою та науковоорганізаційною інформацією, що допомагає орієнтуватися у подіях, заходах,
науково змістовній інформації);
4) адміністративно-організаційна (підтримка та організаційний супровід
наукових ініціатив, пропозицій, проектів, науково-дослідних колективів);
5) ресурсна (здійснення матеріально-технічної, кадрової підтримки
студентських наукових ініціатив та проектів у межах ресурсів, що доступні для
організації та у відповідності до паритетного розподілу);
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6) просвітницька (здійснення пропагандистської діяльності серед студентів
коледжу для залучення талановитої молоді до науково-дослідної роботи як
можливої кар’єри та професії).
3. Організація і контроль
3.1. НДРС здійснюється під керівництвом викладачів.
3.2. Для підвищення ефективності освітнього процесу та мотивації творчої
діяльності найкращі студенти заохочуються стипендіями Президента України,
Голови Київської обласної державної адміністрації та додатковими балами при
визначенні рейтингового балу студента для призначення академічної стипендії
тощо.
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