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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Студентський науковий гурток «Підвищення надійності та ефективності 

використання машин, технологічних комплексів та систем в аграрному 

виробництві» секція №1: «Проектування технологічних процесів в аграрному 

виробництві» (далі – Гурток) Одеського Державного Аграрного Університету 

(далі – Університет) є спілкою студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні 

проблем АПК та завдань для переробної галузі наук. 

1.2. На кафедрі може функціонувати необмежена кількість Гуртків з 

тематики, яка відповідає спеціалізації кафедри. 

1.3. Гурток діє згідно принципів цього Положення. 

1.4. Власну діяльність Гурток здійснює на основі вільного вибору тематики, 

самоврядування, прозорості, з дотриманням зв'язку науково-дослідної роботи з 

напрямом загальної учбової та наукової діяльності кафедри. 

1.5.Діяльність Гуртка за потреби може бути здійснена на основі співпраці з 

іншими кафедрами університету. 

1.7. Звітність та план роботи Гуртка затверджуються на засіданнях кафедри. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ГУРТКА 

2.1. Метою діяльності Гуртка є зацікавлення студентів сучасними 

проблемами в АПК, вивчення членами гуртка таких питань та здійснення науково-

дослідницької роботи студентами відповідної галузі. 

2.2. Основними завданнями Гуртка є: 

- підготовка інженерів з відповідної спеціалізації, збагачених науковими 

знаннями; 

- здійснення науково-дослідної роботи студентів; 

- участь студентів в наукових конференціях, семінарах, олімпіадах та інших 

науково-дослідних заходах; 

- участь студентів у міжнародних проектах та взаємодія з науковими 

організаціями; 



- публікація результатів досліджень в наукових виданнях; 

2.3. В роботі члени Гуртка керуються календарним планом. 

            2.4. Діяльність Гуртка фіксується у протоколах засідань, а результати 

діяльності за планом публікуються  на WEB-сторінці Гуртка. 

 

3. ОСНОВНІ ФОРМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ГУРТКА 

3.1. Основними формами наукової роботи Гуртка є: 

- участь студентів у виконанні науково-дослідних робіт кафедри; 

- виконання науково-дослідницьких завдань; 

- публікація  наукових пошуків, активна участь та виступи на всіх формах 

публічних заходів (семінарах, конференціях, участь у олімпіадах тощо); 

 

4. УПРАВЛІННЯ ГУРТКОМ 

4.1. Загальне керівництво діяльністю Гуртка здійснюють науковий керівник, 

який призначається рішенням кафедри, на основі якої працює Гурток, науковий 

керівник та староста Гуртка діють відповідно до цього Положення. 

4.2. Староста Гуртка – призначається і звільняється науковим керівником 

Гуртка на основі рішення членів Гуртка за присутності не менше 2/3 на засіданні. 

4.3. Науковий керівник виконує функції: 

- розробка планів діяльності наукового гуртка; 

- координує науково-дослідну роботу, сприяє науковій роботі Гуртка; 

- організовує роботу відповідно плану роботи та висвітлює результати на 

WEB-сторінці Гуртка; 

- забезпечує організаційні заходи, пов’язані з діяльністю Гуртка. 

4.4. Староста Гуртка зобов'язаний: 

- інформувати адміністрацію та студентів про роботу, вести облік членів, 

виконувати необхідну організаційну роботу для успішної діяльності Гуртка; 

- вести  поточну документацію Гуртка; 

- надавати рекомендації щодо поліпшення  роботи Гуртка. 



4.5. Керівництво Гуртка за вимогою керівництва Університету надає 

інформацію про його роботу. 

5. ЧЛЕНСТВО В ГУРТКУ 

5.1. Гурток та його члени функціонують на основі цього Положення. 

5.2.Членом Гуртка може стати кожен студент Університету, який цікавиться 

поглибленим вивченням відповідної галузі наук, за особистою заявою. 

5.3. Член Гуртка має право: 

- надавати пропозиції щодо поширення тематики Гуртка; 

- брати участь у всіх формах діяльності Гуртка; 

- брати участь в науково-технічних заходах: конференціях, семінарах, 

форумах, круглих столах та ін. 

5.4. Членство в Гуртку припиняється: 

- за відрахуванням з числа студентів Університету та  власним бажанням; 

- за рішенням не менше 2/3 членів Гуртка у випадках порушення цього 

Положення. 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Гурток може бути реорганізованим або ліквідованим за пропозицією 

кафедри, інституту, факультету, наказом ректора. 

6.2. Дане Положення погоджується  завідувачем кафедри. 
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