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1. Мета і завдання науково-дослідної роботи здобувачів освіти 

1.1. Науково-дослідна робота здобувачів освіти (далі – НДРЗО) у 

Кам’янському медичному коледжі (далі - Коледж) є одним із головних 

напрямів формування якісного рівня освіти.  

1.2. Положення про науково-дослідну роботу здобувачів освіти (далі – 

Положення про НДРЗО) у Коледжі розроблено на основі Законів 

України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про фахову передвищу 

освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", Статуту Коледжу. 

1.3. Мета НДРЗО – спонукання майбутніх фахівців до інтелектуального та 

професійного розвитку, розширення наукового світогляду, набуття 

глибоких знань, спираючись на передові технології та накопичений 

науковий досвід, що значно підвищить рівень компетентностей та 

забезпечить професійний успіх.  

1.4. НДРЗО розкриває інтелектуальний потенціал як здобувача освіти, так і 

викладача, допомагає опанувати наукові методи досліджень, поглибити 

знання з клінічної медицини з метою використання набутого досвіду у 

практичній діяльності. 

2. Організація науково-дослідної роботи здобувачів освіти 

2.1. НДРЗО у Коледжі реалізується науково-дослідними та предметними 

гуртками (далі - Гуртки).  

2.2. Загальне методичне керівництво роботою Гуртків у Коледжі здійснює 

відділ  науково-дослідної роботи студентів (далі - ВНДРС). 

2.3. До складу членів ВНДРС входять голови циклових комісій, науково-

педагогічні та педагогічні працівники, здобувачі освіти. 

2.4. Гуртки поділяються на секції: 

 природничо-наукових дисциплін (анатомії, фізіології, патологічної 

анатомії, патологічної фізіології, медичної біології, фармакології);  

 клінічних дисциплін (внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, 

акушерства та гінекології); 

 зуботехнічних дисциплін;  

 гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. 

2.5. Основною формою роботи Гуртків є засідання і проведення науково-

дослідної роботи. 



2.6. На засіданнях, затверджених планом роботи, учасники Гуртків 

обговорюють матеріали доповідей, реферативні повідомлення, 

результати досліджень, клінічні аналізи, історії хвороб пацієнтів тощо. 

2.7. Організацію НДРЗО у Коледжі здійснюють голови циклових комісій і 

керівники Гуртків.  

2.8. Керівниками Гуртків призначаються провідні викладачі Коледжу, 

викладачі з науковими ступенями та вченими званнями. 

2.9. Основні завдання голів циклових комісій, керівників Гуртків та 

викладачів: 

 залучати здобувачів освіти Коледжу до науково-дослідної роботи; 

 організовувати науково-практичні конференції, семінари;  

 заохочувати здобувачів освіти за науково-дослідну роботу; 

 вести облікову та звітну документацію НДРЗО. 

3. Основні форми організації                                                                            

науково-дослідної роботи здобувачів освіти  

3.1. НДРЗО є складовою частиною навчального процесу. 

3.2. Навчальними планами передбачені наступні форми НДРЗО: 

 пошук сучасної медичної інформації; 

 проведення наукових досліджень; 

 відпрацювання практичних навичок, спираючись на теоретичні 

знання; 

 виконання лабораторних та практичних завдань; 

 складання графологічних схем, порівняльних таблиць, в яких 

містяться елементи дослідної роботи; 

 створення рефератів, презентацій, муляжів та інше; 

 проведення наукових досліджень під час виробничої та 

переддипломної практик. 

3.3.    Форми організації НДРЗО у позааудиторний час: 

 вивчення принципів, методів, прийомів виконання НДРЗО; 

 підготовка матеріалів повідомлень, рефератів, доповідей; 

 індивідуальна робота здобувачів освіти при виконанні наукових 

досліджень у Коледжі та клінічних базах закладів охорони здоров'я; 



 участь в наукових тренінгах, науково-практичних конференціях, 

конкурсах, олімпіадах; 

 дослідження актуальної проблеми з використанням різних методів, 

технік та прийомів наукового пошуку. 

3.4. Результати НДРЗО оформлюють у вигляді звітів, які обговорюють на 

засіданнях Гуртків. Керівники Гуртків разом зі здобувачами освіти 

готують матеріали або тези доповідей до публікацій в наукових 

виданнях та до виступів у науково-практичних конференціях.  

4. Матеріальне забезпечення                                                                            

науково-дослідної роботи здобувачів освіти 

4.1. Здобувачів освіти, які беруть участь в науково-дослідній роботі, 

забезпечують інформаційними матеріалами, обладнанням, приладами, 

інструментами навчальних кабінетів Коледжу та клінічних баз закладів 

охорони здоров'я. 

4.2. Час, витрачений за керівництво Гуртком, враховується в 

індивідуальних планах викладачів Коледжу, як час що планується за 

наукову роботу. 

5. Заохочення здобувачів освіти і керівників науково-дослідної роботи 

5.1. Здобувачі освіти, які стали переможцями Всеукраїнських, обласних, 

міських, регіональних, коледжних конкурсів, олімпіад, конференцій, 

керівники Гуртків, наукові консультанти, активні учасники і 

організатори НДРЗО нагороджуються грамотами та дипломами 

Коледжу.  

 

6. Керівництво Гуртками 

6.1. Очолюють Гуртки керівники, які призначаються директором Коледжу.  

6.2. Організують роботу Гуртків старости, які обираються відкритим 

голосуванням більшості голосів членів Гуртків на засіданнях. 

6.3. Керівники Гуртків: 

 складають плани роботи Гуртків та надають затверджені плани у 

ВНДРС до 1 жовтня кожного навчального року; 

 планують роботу членів Гуртків, враховуючи інтереси та 

індивідуальні здібності кожного учасника; 



 обговорюють з учасниками Гуртків теми пошукової, науково-

дослідної роботи; 

 визначають методи та методики досліджень; 

 аналізують разом з учасниками Гуртків результати досліджень та 

консультують у підготовці тез, доповідей до науково-практичної 

конференції; 

 організують підготовку здобувачів освіти до участі у проведенні 

підсумкової науково-практичної конференції до Дня науки; 

 готують звіти про результати діяльності Гуртків до 1 червня кожного 

навчального року.  

6.4.  Старости Гуртків: 

 розробляють разом з керівниками плани роботи Гуртків на 

навчальний рік; 

 беруть участь в організації всіх заходів Гуртків; 

 інформують вчасно учасників Гуртків про наукові заходи у Коледжі, 

регіоні та області; 

 забезпечують присутність учасників Гуртків на їх засіданнях; 

 надають допомогу керівникам Гуртків у складані звітів про 

діяльність Гуртків за навчальний рік. 

 

7. Обов'язки учасників Гуртків 

7.1. Учасники Гуртків зобов’язані: 

 бути присутніми та брати участь в обговорені теми науково-

дослідної роботи і доповідати на засіданнях Гуртка; 

 виконувати науково-дослідну роботу за обраною темою; 

 публікувати матеріали або тези доповідей в наукових виданнях; 

 брати участь в наукових конференціях, олімпіадах, виставках, 

конкурсах тощо; 

 виконувати доручення керівників Гуртків. 

8. Організація діяльності Гуртків 

8.1. Засідання Гуртків відбуваються за планами роботи один раз на 

місяць. 

8.2. Засідання Гуртків повинні мати дискусійний, полемічний характер. 

8.3. Документація Гуртка: 



 річний план роботи Гуртка на навчальний рік; 

 календарний план заходів; 

 журнал обліку роботи (список членів Гуртка, загально-організаційні 

заходи, наукові досягнення здобувачів освіти, участь в наукових 

заходах); 

 протоколи засідань Гуртка. 

8.4. Здобувачі освіти складають звіт про результати науково-дослідної 

роботи. Звіт надається у ВНДРС для визначення актуальності, 

можливості впровадження в освітній процес.  

9. Порядок введення у дію Положення про НДРЗО 

9.1. Положення про НДРЗО розробляється ВНДРС і вводиться у дію 

після схвалення педагогічною радою Коледжу та затвердження 

наказом директора Коледжу. 

9.2. Положення про НДРЗО може бути доповнене чи змінене наказом 

директора Коледжу. 

9.3. Гуртки створюються, організовуються та ліквідуються наказом 

директора Коледжу. 


