
Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти – це аспект 

саморозвитку особистості та один із найважливіших засобів підвищення 

якості підготовки фахівців у вищій школі. Ця робота базується на виконанні 

комплексу заходів наукового, методичного, організаційного напряму, з 

метою набуття навиків наукових досліджень у студентів за обраною 

спеціальністю. 

Науково-дослідна 

робота здобувачами 

виконується, як в 

межах навчального 

процесу так і поза ним. 

Для якісного та 

творчого виконання 

робіт науково-

дослідницького 

характеру здобувачами 

вищої освіти за спеціальність 201 – Агрономія було створено науковий 

гурток «Рослинник» на базі випускової кафедри рослинництва. 

Науковий гурток «Рослинник» – організаційне утворення на кафедрі 

рослинництва, учасниками якого є широке коло здобувачів вищої освіти 

факультету, що формується за напрямком наукової діяльності кафедри 

відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри. За 

підсумками роботи наукового гуртка впродовж звітного періоду, його 

керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій 

роботі за напрямком наукової діяльності кафедри до участі в науково-

практичних конференціях різного рівня.  

 
Метою роботи студентського наукового гуртка є: 

 виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-

дослідницької роботи здобувачів вищої освіти; 



 поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності в 

питаннях агрономії за участю здобувачів вищої освіти; 

 набуття навиків експериментальної роботи під час досліджень в 

лабораторних та польових умовах; 

 залучення обдарованих здобувачів вищої освіти до науково-

дослідницької діяльності. 

Основними завданнями студентського наукового гуртка є : 

 заохочення та залучення до роботи здобувачів вищої освіти, які 

виявляють інтерес до науково-дослідницької роботи; 

 організація науково-дослідницької роботи здобувачів вищої освіти; 

 представлення та апробація результатів наукових досліджень на 

науково-практичних конференціях, симпозіумах, круглих столах; 

 написання та публікація результатів наукових досліджень у вигляді 

статей та матеріалів наукових заходів; 

 поглиблене вивчення здобувачами вищої освіти дисциплін: 

Рослинництво, Технічні культури, Лікарське рослинництво, 

Насіннєзнаство, Світові агротехнології, Стандартизація продукції 

рослинництва. 

Основні форми й методи навчання за програмою гуртка: лекція, 

бесіда, співбесіда, дискусія, семінар, науково-практична конференція, метод 

проектів, самостійна робота з науковою літературою, написання рефератів та 

статей, повідомлень, творчий звіт. 

Засідання студентського наукового гуртка проводяться не рідше 

одного разу на місяць з обговоренням підсумків наукових робіт, 

реферативних повідомлень та інше. 

Членом студентського наукового гуртка може бути будь-який 

студент, який хоче поглибити свої знання з питань ботаніко-морфологічної 

будови рослин, біологічних особливостей та технології вирощування 

сільськогосподарських культур та набути навичок дослідницько-

експериментальної роботи в агрономії.   

 
Організаційна робота студентського наукового гуртка здійснюється 

старостою, який обирається відкритим голосуванням на засіданні й 

затверджується науковим керівником гуртка. До початку навчального року 

складається розгорнутий річний план роботи наукового студентського 



гуртка, який розробляється відповідно до науково-дослідницької тематики 

кафедри рослинництва. Організовуються міжкафедральні наукові 

конференції. Кількість членів студентського наукового гуртка необмежена. 

Права та обов’язки членів студентського наукового гуртка: 

 бути присутнім і виступати з доповідями й науковими 

повідомленнями на засіданнях студентського наукового гуртка. 

 виконувати науково-дослідницьку роботу під керівництвом науково-

педагогічного співробітника кафедри рослинництва. 

 публікувати свої роботи в загальноакадемічних та інших наукових 

(вітчизняних та зарубіжних) виданнях. 

 брати участь у наукових конференціях, олімпіадах, виставках та 

конкурсах різного рівня. 

 переходити за власним бажанням із одного студентського наукового 

гуртка в інший. 

 брати участь у всіх заходах, що організовуються в межах діяльності 

студентського наукового гуртка. 

 сприяти залученню до гуртка або дискусійного клубу нових    членів. 

 обирати й бути обраним до керівних органів студентського наукового 

гуртка. 

 користуватися перевагою при відборі до магістратури та аспірантури 

(за умови досягнення певних успіхів у науково-дослідницькій роботі). 

 


