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Загальні положення 
1. Студентський науковий гурток (далі CНГ) є добровільним некомерційним 

об'єднанням студентів ОДАУ кафедри клінічної діагностики, що займаються 

науково-дослідною роботою, створеним на основі спільності інтересів. 

 2. СНГ є самостійним структурним підрозділом, діє відповідно до 

Конституції України, законодавством України, Статутом ОДАУ і цим 

Статутом. 

 3. СНГ будує свою роботу в тісній взаємодії з адміністрацією ОДАУ.  

4. СНГ здійснює свою діяльність на основі самоврядування.  

5. У СНГ ОДАУ відсутня система членських внесків. 

Цілі і завдання СНГ кафедри клінічної діагностики 

1. Сприяння підвищенню якості підготовки фахівців і оволодіння студентами 

сучасними досягненнями ветеринарної науки. 

2. Прищеплення студентам стійких навичок самостійної науково-

дослідницької роботи. 

3. Допомога в поглибленому вивченні та закріпленні навчального матеріалу. 

4. Залучення зацікавлених студентів до роботи в наукових гуртках. 

5. Організація активної участі студентів у наукових конференціях, оглядах-

конкурсах наукових студентських робіт. 

6. Розвиток у студентів творчого мислення і підходу до вирішення 

практичних питань. 

7. Розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього 

фахівця. 

8. Виховання потреби і вміння постійно вдосконалювати свої знання. 

9. Підвищення теоретичного рівня та практичного значення науково-

дослідних робіт, які виконують студенти. 

10. Впровадження в практику результатів наукових студентських робіт. 

11. Поширення серед студентів моральних принципів лікаря. 

12. Відродження та затвердження культурних традицій студентства. 

 

 

Члени СНГ кафедри клінічної діагностики, їх права та обов'язки 

Ухвалення в члени СНГ кафедри клінічної діагностики здійснюється 

науковим  керівником. 

Члени СНТ кафедри клінічної діагностики мають право: 

- Брати участь у всіх заходах, що проводяться СНГ; 

- Брати участь у формуванні органів СНГ; 

- Вносити пропозиції і зауваження, що стосуються діяльності СНГ; 

- Отримувати інформацію з усіх питань діяльності СНГ; 

Обов'язки членів Ради СНГ: 

- дотримуватися вимог Статуту СНГ; 

- виконувати рішення, прийняті керівними органами СНГ; 

- всіляко пропагувати діяльність СНГ, сприяти підвищенню авторитету і 

престижу СНГ кафедри клінічної діагностики. 

Член СНГ  має право припинити своє членство в СНГ за власним бажанням. 



Виключення з СНГ з об'єктивних причин здійснюється рішенням більшості 

членів СНГ. Приводом для виключення з СНГ є: 

- систематичні невідвідування загальних зборів СНГ без поважної причини; 

- припинення учням наукової та громадської діяльності (доповіді та 

повідомлення на засіданнях СНГ, участь в науково-практичних 

конференціях) протягом одного року. 

Керівництво студентським науковим гуртком. 

Для безпосереднього наукового керівництва роботою гуртка 

призначаються куратори, які є досвідченими викладачами кафедри. 

Керівник: 

 - організує роботу гуртка; 

 - розробляє план роботи гуртка; 

 - підбирає кандидатуру старости гуртка й пропонує її для обговорення і 

затвердження на засіданні гуртка; 

 - разом із завідувачем кафедри визначає тематику науково-дослідних 

робіт і виступів членів гуртка на наукових конференціях; 

 - здійснює наукове керівництво роботами студентів, 

 - відбирає виконані студентами роботи для участі в конкурсах на кращу 

наукову працю й представляє їх на кафедральний та факультетський етапи; 

 - разом з керівництвом ФВМ та БТ організовує й проводить студентські 

кафедральні та факультетські наукові конференції; 

 - запрошує на засідання гуртка для виступів провідних вчених, 

викладачів, аспірантів ФВМ та БТ; 

Для виконання організаційної роботи й обліку діяльності СНГ із числа 

студентів обираються староста гуртка та секретар. 

Староста студентського наукового гуртка: 

 - разом з куратором (науковим керівником) розробляє план роботи; 

 - за рекомендацією куратора забезпечує підготовку доповідей і виступів 

на наукових конференціях, а також на засіданнях гуртка; 

 - вчасно інформує членів гуртка про заходи наукової роботи на 

кафедрах, університеті; 

 - веде облік наукових праць студентів, що представляються на конкурси; 

 - надає допомогу куратору гуртка в підготовці звіту про роботу 

студентського наукового гуртка за навчальний рік; 

Завідувач кафедри сприяє роботі студентських наукових гуртків, 

залучає викладацький склад та студентів, брати участь у конкурсі на кращі 

наукові праці. 

Організація роботи студентських 

наукових гуртків. 

- засідання студентських наукових гуртків проводяться не менше 

одного разу на місяць; 

- на засіданнях гуртка розглядаються питання навчання студентів 

основам методики ведення наукового дослідження, 

- обговорюються результати наукової праці членів гуртка (наукові 

статті, реферати й конкурсні роботи й т.п.). 



- плани проведення заняття гуртка зберігаються протягом усього 

навчального року. 

Основні форми наукової праці студентів: 

- виконання завдань дослідницького характеру в період навчальної 

практики; 

- підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних 

питань, виступ з ними на засіданнях студентських наукових гуртків, 

наукових семінарах і конференціях; 

- участь у конкурсах на кращі наукові роботи. 

Основними критеріями оцінки наукових доповідей на 

кафедрі Клінічної діагностики хвороб тварин є : 

- наукова пропрацьованість роботи, 

- якість викладу матеріалу й оформлення роботи. 

Роботи оцінюється за системою: 

- рекомендувати (не рекомендувати), 

- рекомендувати - для подальшого подання на внутрішню або 

зовнішню наукову конференцію або конкурси, 

- рекомендувати до публікації в офіційних виданнях. 

Права й обов'язки членів студентського наукового гуртка 

Членом студентського наукового гуртка може стати будь-який студент, 

який має бажання брати участь у ндр за тематиками кафедри. 

Засідання СНГ проводяться відповідно до графіка, затвердженого на 

рік. Графік засідань СНГ складається старостою СНГ, підлягає узгодженню з 

куратором і затверджується завідувачем кафедри. 

По закінченні засідання СНГ куратор складає протокол засідання 

гуртка, у якому вказуються: дата й місце проведення, порядок денний 

засідання; П, І доповідача; тема наукової роботи чи доповіді; 

Протокол підписують куратор гуртка, староста і завідувач кафедри. 


