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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Науковий гурток «Актуальні питання екології та біотехнології» (далі – 

Гурток) кафедри екології та біотехнології  (далі – кафедра) – це добровільне 

об’єднання здобувачів та аспірантів факультету захисту рослин для 

підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями в галузі екології та 

біотехнології. 

1.2. Членами Гуртка можуть бути учасники інших факультетів Харківського 

національного аграрного університету (далі – Університет), учнівська 

молодь.  

1.3. Зарахування до Гуртка здійснюється за усною заявою члена факультету 

керівнику Гуртка.  

1.4. Відрахування з Гуртка здійснюється керівником за усною заявою члена 

Гуртка, або в разі тривалої відсутності без поважних причин члена Гуртка на 

заняттях Гуртка.  

1.5. Гурток створюється, реорганізовується або ліквідовується за поданням 

керівника Гуртка та/або завідувача кафедри рішенням засідання кафедри, яке 

погоджується з радою факультету.  

1.6. У своїй діяльності Гурток керується Статутом Університету, наказами та 

розпорядженнями ректора Університету, положенням про факультет захисту 

рослин, розпорядженнями декана факультету, положенням про наукове 

товариство здобувачів та аспірантів факультету, положенням про кафедру та 

даним Положенням.  

1.7. Положення про Гурток та зміни до нього погоджуються з кафедрою та 

затверджуються Вченою радою факультету. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 

2.1 Завдання гуртка: 

 

- виявлення та розвиток здібностей та творчого потенціалу його членів, 

спрямування їх до майбутньої професійної діяльності;  

 поглиблення теоретичних знань та покращення практичних навичок, 

отриманих під час навчання;  

 формування вмінь використання наукового підходу при вирішенні завдань 

практичної діяльності;  

 сприяння підвищенню якості наукових досліджень, що здійснюються на 

кафедрі;  

 сприяння співпраці з громадськими організаціями в сфері освіти та науки; 



 забезпечення масовості участі здобувачів вищої освіти у роботі наукових 

семінарів, конференцій, тренінгів тощо;  

 підготовка пропозицій керівництву кафедри щодо покращення організації 

наукової роботи студентів, аспірантів, вдосконалення освітнього процесу. 

  

2.2 Діяльність гуртка здійснюється у формі: 

 

 факультативних занять (семінарів, практичних, лабораторних занять, 

дискусій, конференцій);  

 виконання індивідуальних та колективних завдань;  

 участі в предметних олімпіадах, наукових та освітніх конкурсах, конкурсах 

наукових робіт тощо. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

3.1 Член Гуртка має право: 

 

 брати участь у всіх формах та заходах його діяльності;  

 проводити особисте або колективне виконання практичних завдань та 

досліджень з використанням усієї технічної бази, визначеної в цьому 

положенні;  

 виступати з доповідями на зустрічах Гуртка про результати досліджень, 

брати участь в обговореннях та дискусіях стосовно доповідей інших членів 

Гуртка;  

 отримувати методичну допомогу з підготовки доповіді (виступу) на 

наукових семінарах, конференціях тощо;  

 брати участь у науковій роботі кафедри;  

 брати участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, 

чемпіонатах, семінарах, конференціях тощо, що безпосередньо або частково 

пов’язані з напрямками діяльності Гуртка;  

 припиняти членство в Гуртку за власним бажанням.  

 

3.2 Член гуртка зобов’язаний: 

 

 дотримуватися вимог даного Положення;  

 своєчасно та якісно виконувати завдання Гуртка;  

 поширювати інформацію про діяльність Гуртка серед здобувачів, 

аспірантів Університету та учнівської молоді міста. 

 



4. 3AEE3IIEIIEHIIfl AIqJIbHOCTI TYPTKA

4. I fyprox sAificHroe caoro Air,ll,Hicrs Ha ocHoai pi'rHoro n,'rany po6orz. rrr-rfi
pospo6nrerrcr repinnrrolt fyprxa, noro,qx(y€Tbct 3 pa4olo tfarynrrery ra
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'paxyBaHHrM 

npiopurernux Hanpaltir 4irnrnocri ra(pe1pu y ni4noriguocri go

reMaraxr.r nayxonoi po6oru ra$eApu.

4.2 Kepinnurou fyprra e HayKoBo-re.4arori'IHnfr npaqinnrar raQegpfi, qxuir ua

go6poni:rrrrrlx 3acaAax :gificuroe (a6o nrzxonye) opraliaaqifiHy, HayKoBy ra

MeroALIqHy $ynrqiro girlrnocri fyprra. Buronanns Synrllifi xepienrara fyprra
BKJrroqa€Tbcr n in.4znigyalnrui ITJIaH po6orra HayKoBo-neAaroriqHoro

npaqienzra.
4.3 Texniqnoro 6asoro 4ixnrnocri fyprxa e aynuropit ra$egpz.
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4.6 KyparopcrBo ryprKa g,qificuroe 3acrynHI,IK ,qeKana Qaxy:rrery.
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