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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1.  Гурток «Клуб глобальної соціології та політології» наукового 

спрямування (далі – Гурток) – це добровільне об’єднання здобувачів вищої 

освіти й працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, поєднане спільним інтересом для 

наукової діяльності у галузі соціології та політології  

1.2.  Гурток у своїй діяльності керується чинним законодавством і цим 

Положенням. 

1.3.  Контроль і координацію діяльності Гуртка здійснює Відділ 

організаційної роботи зі студентами Департаменту навчально-виховної роботи. 

1.4.  Гурток у своїй діяльності керується принципами рівноправності його 

членів, самоврядування, відкритості й прозорості діяльності, органічного зв’язку 

науково-дослідної роботи з навчальним процесом. 

1.5.  Гуртки й  клуби можуть об’єднуватись у центри. 

1.6.  Створення Гуртка здійснюється наказом першого проректора. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ГУРТКА 

2.1.  Гурток наукового спрямування створюється з метою: 

2.1.1 Сприяння покращенню іміджу КПІ ім. Ігоря Сікорського як наукової 

установи. 

2.1.2 Проведення спільних із кафедрами, науковими й  науково-

дослідними установами наукових досліджень, експериментальних та 

інноваційних розробок, тощо. 

2.1.3 Здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових 

досліджень і розробок та їх спрямування на створення й  впровадження нових 

конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для 

забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців 

інноваційного типу. 

2.1.4 Забезпечення сприятливих умов для розвитку й  організації 

культурного дозвілля, фізичного виховання студентів, їх інтелектуального 

розвитку в  студентському середовищі КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

2.1.5 Популяризації наукової діяльності серед студентської молоді, 

сприяння залученню осіб, які навчаються, зокрема, серед молодших курсів, до 

наукової й  інноваційної діяльності. 

2.1.6 Підготовки студентської молоді до самостійної творчої діяльності. 

2.1.7 Організації й  проведення в університеті наукових конкурсів, 

публічних лекцій, наукових читань, семінарів, олімпіад, фестивалів, виставок із 

залученням студентів, викладачів і працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

2.1.8 Сприяння участі студентів у міжнародних і  всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових робіт із природничих, технічних, 



гуманітарних наук, у міжнародних та всеукраїнських олімпіадах, змаганнях, 

конкурсах. 

2.1.9 Поглибленого вивчення студентами обраної дисципліни. 

2.1.10  Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних 

результатів. 

2.1.11 Представлення публікацій у збірках, які індексуються 

наукометричними базами даних. 

2.2.  Гурток наукового спрямування виконує такі завдання: 

2.2.1  Підготовка й участь студентів у всеукраїнських і міжнародних 

конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо. 

2.2.2  Підготовка й участь у конференціях, які індексуються 

наукометричними базами даних. 

2.2.3  Підготовка й опублікування у фахових виданнях категорій А і Б та 

виданнях, що індексуються наукометричними базами даних і Scopus. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГУРТКА 

3.1. Членом Гуртка може бути здобувач вищої освіти й працівник КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, який згоден з цим Положенням і готовий брати активну 

участь у його роботі. 

3.2. Члени Гуртка мають право: 

3.2.1 Брати участь у планових заходах Гуртка. 

3.2.2 Брати участь в обговоренні й внесенні пропозицій щодо вирішення 

питань, пов’язаних із діяльністю Гуртка. 

3.3. Члени Гуртка зобов’язані: 

3.3.1 Сумлінно й своєчасно виконувати обов’язки, покладені на них 

керівником Гуртка. 

3.3.2 Активно брати участь у підготовці й проведенні заходів, які 

організовує та проводить Гурток. 

3.3.3 Залучати якомога більшу кількість студентів до своєї діяльності. 

3.3.4 Надавати необхідну інформацію керівнику Гуртка. 

3.3.5 Дотримуватись цього Положення й Правил внутрішнього розпорядку 

КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ГУРТКА 

4.1. Керівництво Гуртком здійснює працівник структурного підрозділу 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, у якому створений цей Гурток, без додаткової оплати. 

4.2. Керівник Гуртка призначається наказом першого проректора КПІ        

ім. Ігоря Сікорського за поданням керівника структурного підрозділу, в якому 

створено цей Гурток. 



4.3. Керівник Гуртка підзвітний керівнику структурного підрозділу, в 

якому створено цей Гурток, та проректору з навчально-виховної роботи. 

4.4. Керівник Гуртка: 

4.4.1. Організовує планування діяльності Гуртка. 

4.4.2. Проводить системний аналіз роботи Гуртка і його досягнень та за 10 

днів до закінчення навчального року подає до Відділу організаційної роботи зі 

студентами звіт щодо діяльності Гуртка. 

4.4.3. Координує й відповідає за проведення студентських заходів у межах 

діяльності Гуртка. 

4.4.4. Готує відповідне подання про участь студента в Гуртку для 

стипендіальних комісій факультетів/інститутів. 

4.5. У своїй діяльності керівник Гуртка керується законодавством України 

й нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

 

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ГУРТКА 

5.1. Гурток використовує закріплену за ним матеріально-технічну базу 

структурного підрозділу, в якому він створений. 

5.2.Фінансування гуртків наукового спрямування здійснюється відповідно 

до Закону України «Про вищу освіту». 

 

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКА 

6.1. Припинення діяльності Гуртка здійснюється наказом першого 

проректора КПІ ім. Ігоря Сікорського за поданням керівника структурного 

підрозділу, в якому створений цей Гурток. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри соціології                 Павло ФЕДОРЧЕНКО-КУТУЄВ  

 

Керівник гуртка «Клуб глобальної соціології 

та політології» 

 Тетяна КОЛОМІЄЦЬ  

 


