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1. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ З ТВОРЧО-ПОШУКОВОЇ ТА 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА 

МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

 

1.1. Рада з творчо-пошукової та науково-дослідницької роботи студентів 

та молодих учених (далі — Рада) Відокремленого структурного підрозділу 

«Нікопольський фаховий коледж Українського державного університету науки і 

технологій» (далі — коледж) є дорадчим органом, який покликаний: 

а) активізувати наукову роботу серед студентів та молодих учених  

коледжу; 

б) сприяти організації творчо-пошукової та науково-дослідницької 

діяльності студентів та молодих учених; 

в) сприяти науковому зростанню студентів та молодих учених; 

г) вирішувати загальні проблеми, пов‘язані з науковою діяльністю 

студентів та молодих учених; 

ґ) інформувати адміністрацію коледжу про стан творчо-пошукової та 

науково-дослідницької роботи студентів та молодих учених; 

д) здійснювати методичну та інформаційну допомогу підрозділам коледжу 

щодо розвитку творчо-пошукової та науково-дослідницької роботи студентів та 

молодих учених.   

 

2. ЗАВДАННЯ РАДИ 

 

2.1. Сприяння організації наукової діяльності студентів та молодих 

учених. 

2.2. Організація різноманітних наукових та науково-просвітницьких 

заходів (конференцій, форумів, виставок, конкурсів, «круглих столів» тощо). 

2.3. Сприяння участі студентів та молодих учених в олімпіадах, 

конкурсах, проектах. 

2.4. Сприяння публікації результатів наукових досягнень, виконаних 

студентами і молодими вченими. 

2.5. Сприяння творчо-пошукової та науково-дослідницької роботи за 

усіма напрямами наукових досліджень. 

2.6. Виявлення та вирішення проблем студентів та молодих учених, 

пов‘язаних з науковою діяльністю. 

2.7. Вироблення узагальнених висновків та рекомендацій щодо 

вдосконалення творчо-пошукової та науково-дослідницької роботи в коледжі. 

 

3. ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ 

 

3.1. Рада здійснює свою діяльність за погодженням з адміністрацією 

коледжу. 

3.2. Термін повноважень Ради - один рік. 

3.3. Засідання Ради вважається повноважним, якщо на ньому присутні не 

менше, ніж дві третини від складу Ради. 

3.4. Засідання Ради може бути ініційоване головою Ради чи його 

заступниками, або на вимогу членів Ради (не менше, ніж одної третини складу 



Ради). 

3.5. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні 

членів Ради. 

3.6. Рішення Ради оформляється у вигляді ухвал Ради. 

3.7. На засідання Ради можуть бути запрошені представники інших 

навчальних закладів та базових підприємств Нікопольського регіону, ЗМІ, 

громадських організацій та об‘єднань, інші особи, присутність яких корисна для 

роботи Ради. 

 

4. ГОЛОВА РАДИ 

 

4.1. Склад Ради визначається відповідним наказом директора коледжу. 

Цим же наказом призначається Голова Ради. 

4.2. Головою ради призначається один з заступників директора коледжу. 

4.3. Голова Ради здійснює: 

- загальне керівництво роботою Ради; 

- представляє інтереси Ради в усіх структурних підрозділах коледжу та за 

його межами; 

- здійснює поточну, передбачену наказами директора діяльність в 

інтересах коледжу та Ради; 

- розподіляє обов‘язки між членами Ради; 

- ініціює планування роботи Ради; 

- скликує чергові та позачергові засідання, спільно із секретарем Ради 

готує порядок денний засідань та проекти ухвал Ради; 

- особисто контролює за виконання рішень Ради, які оформлені як ухвали 

Ради чи подані як проект наказу директора; 

- звітує про діяльність Ради перед адміністративною радою не рідше ніж 

один раз на рік. 

 

5. СЕКРЕТАР РАДИ 

 

5.1. Із числа членів Ради за поданням голови Ради обирається секретар 

Ради. 

5.2. Секретар Ради веде загальне діловодство Ради (протоколи засідань, 

проекти рішень Ради, ухвали Ради, інформаційні довідки, службове листування 

тощо). 

5.3. У разі відсутності секретаря Ради, голова Ради з числа присутніх 

членів Ради призначає секретаря засідання. 

 

6. ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ РАДИ 

 

6.1. З числа членів Ради обираються заступники голови Ради з 

загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, які здійснюють загальне 

керівництво. 

6.2. У разі відсутності голови Ради, головуючим на засіданні Ради є його 

один із заступників в порядку черговості. 

 



7. ЧЛЕНИ РАДИ 

 

7.1. Склад Ради формується на основі подань завідувачів відділень по 

одному представнику від кожної предметно-циклової комісії. 

7.2. Член Ради має рівні права з головою Ради, його заступниками та 

секретарем, що стосуються внесення пропозицій, внесення питань до розгляду 

на порядок денний, участі в підготовці проектів рішень, голосування. 

7.3. До складу Ради, за необхідності, за рішенням Ради можуть бути 

додатково введені голова студради коледжу, голова профкому працівників 

коледжу /студентського профкому та інші відповідальні працівники коледжу, 

допомога яких буде корисна для роботи Ради. 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ ЗА НАУКОВУ РОБОТУ В ПЦК 

 

8.1. Відповідальними особами за творчо-пошукової та науково-

дослідницької роботи в предметно-циклових комісіях є голови предметно-

циклових комісій. 

8.2. Відповідальні особи за наукову роботу на ПЦК здійснюють загальне 

керівництво та контроль за роботою керівників наукових гуртків, керівників 

проблемних груп і підзвітні Голові Ради з творчо-пошукової та науково-

дослідницької роботи коледжу. 

8.3. Термін повноважень відповідальних осіб за творчо-пошукову та 

науково-дослідницьку роботу на ПЦК складає один рік. 

 

9. КЕРІВНИКИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ, НАУКОВИХ 

СЕМІНАРІВ, ПРОБЛЕМНИХ ГРУП 

 

9.1 Здійснюють свою діяльність за погодженням з відповідальними 

особами за творчо-пошукову та науково-дослідницьку роботу на ПЦК і підзвітні 

їм. 

9.2. Керівники наукових гуртків, проблемних груп звітують перед 

відповідальними особами за творчо-пошукову та науково-дослідницьку роботу 

на ПЦК за вимогою. 

9.3. Керівники наукових гуртків, проблемних груп для здійснення своїх 

завдань співпрацюють з співробітниками ПЦК, кураторами груп, враховуючи їх 

рекомендації і консультації, що стосуються творчо-пошукової та науково-

дослідницької роботи студентів та молодих учених. 

 

 

 


