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Науковий гурток - організаційне утворення на кафедрі, 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-дослідній роботі на кафедрі фінансів і кредиту.
Студентський

науковий

гурток

кафедри

фінансів

і

кредиту «Фінансист» розпочав свою діяльність у листопаді 2019 року.
Діяльність наукового гуртка спрямована на розвиток творчих здібностей
студентів з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних
компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження.
Метою

гуртка є створення сприятливих умов для підготовки

студентської молоді до самостійної творчої, навчальної та наукової
роботи. Виявлення

найбільш

здібних

і

талановитих,

схильних

до

науково-дослідницької роботи здобувачів вищої освіти.
За участю здобувачів вищої освіти: придбання навичок наукової роботи;
залучення обдарованих здобувачів вищої освіти до науково-дослідницької
діяльності.
Основними завданнями студентського наукового гуртка є:
-залучення до роботи здобувачів вищої освіти, які виявляють інтерес до
науково-дослідницької роботи.
-організація науково-дослідницької роботи здобувачів вищої освіти.
Науково-дослідна робота студентів є продовженням і поглибленням
навчального процесу та організується безпосередньо на кафедрі. На
засіданнях гуртка розглядаються та активно обговорюються актуальні
проблеми теорії та практики розвитку фінансових відносин. Учасники гуртка
беруть участь у конференціях та у інших наукових заходах.
Студенти, котрі відвідують засідання наукового гуртка мають
можливість: ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм

наукової та дослідницької роботи; приймати участь в науковому житті
кафедри фінансів і кредиту ЧНУ імені Юрія Федьковича (написання статей,
тез доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях;
розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та
конференціях; брати участь у проведенні «круглих столів», дебатів, де
обговорюються

актуальні

проблеми

розвитку

фінансових

відносин;

застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Гурткова робота – невід’ємна частина навчально-виховного процесу у
закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, яка розвиває і формує загальні
якості

відповідно

до

вікових

можливостей

студентів,

задовольняє

психологічну потребу у спілкуванні і самовизначенні та вирішує проблему
дозвілля.
1.2. Гурткова робота студентів регламентується законами України «Про
освіту», «Про вищу освіту», наказами та розпорядженнями Міністерства
освіти і науки України та даним Положенням.
1.3. Мета гурткової роботи: розширення і поглиблення бази знань;
розвиток

пізнавальних

інтересів

і

творчих

здібностей;

формування

практичних умінь і навичок.
1.4. Завдання гурткової роботи: створення умов для творчого розвитку та
самовираження студентів; організація змістовного дозвілля студентів;
впровадження інноваційних форм і методів навчання та виховання; створення
системи роботи з обдарованими студентами; задоволення потреб студентської
молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКИМ
НАУКОВИМ ГУРТКОМ «ФІНАНСИСТ»
2.1. Загальне керівництво роботою студентського наукового гуртка
здійснює завідувач кафедри фінансів і кредиту.
2.2. Поточну роботу студентського наукового гуртка організовує й
контролює

науковий

керівник,

що

призначається

завідувачем

кафедри фінансів і кредиту з числа науково-педагогічних співробітників
кафедри.
2.3. Керівництво науковою діяльністю студентського наукового гуртка
може здійснювати тільки викладач, який має науковий ступінь доктора або
кандидата наук, у виключних випадках –викладач, який не має наукового
ступеня.
2.4.Засідання студентського наукового гуртка проводяться не рідше одного
разу

на

місяць

з

обговоренням

підсумків

наукових

робіт,

реферативних повідомлень та ін.
2.5.Членом студентського наукового гуртка може бути будь-який
студент,

який

хоче

поглибити

свої

знання

з

дисциплін

фінансово-економічного циклу й набути навичок дослідницької роботи.
2.6.Організаційна робота студентського наукового гуртка здійснюється
старостою, який обирається відкритим голосуванням на засіданні
й затверджується науковим керівником гуртка.
2.7.До початку навчального року складається розгорнутий річний план
роботи

наукового

студентського

наукового

гуртка,

який

розробляється відповідно до науково-дослідницької тематики кафедри
фінансів і кредиту.
2.8.Організовуються міжкафедральні наукові конференції.

3. ПРИНЦИПИ ТА ФОРМИ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ

3.1. Принципи здійснення гурткової роботи: демократизація та гуманізація;
наступність та інтеграція; самостійність і активність творчої особистості;
єдність загальнолюдських і національних цінностей; багатогалузевість та
варіативність; науковість і системність; добровільність та доступність;
практична спрямованість.
3.2. Форми гурткової роботи.
3.2.1. Інформаційні форми гурткової роботи: майстер-класи; диспути та
дискусії; усний журнал; коучинги; зустрічі зі спеціалістами; участь у
виставках; тренінги; вебінари; екскурсія та тематична подорож; вивчення
досвіду роботи тощо.
3.2.2. Ілюстративно-показові форми гурткової роботи: виставки робіт;
фотовиставка; тематична газета; вернісаж; експозиція; колаж тощо;
3.2.3. Практичні форми гурткової роботи: театралізоване свято; тематичний
виховний захід; семінар-практикум; олімпіада; рольова гра; наукове
дослідження тощо.
Форми проведення занять добираються керівниками гуртків на власний
розсуд і спрямовані на задоволення потреб у творчому та професійному
розвитку, створення умов для формування творчо розвиненої, соціально зрілої
та психологічно адаптованої особистості, розвиток пізнавальних інтересів та
здібностей студентів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО
НАУКОВОГО ГУРТКА «ФІНАНСИСТ»
4.1.

Бути

присутнім

і

виступати

з

доповідями

й

повідомленнями на засіданнях студентського наукового гуртка.

науковими

4.2.

Виконувати

науково-дослідницьку

роботу

під

керівництвом

науково-педагогічного співробітника кафедри фінансів і кредиту.
4.3.

Публікувати

свої

роботи

в

загальноакадемічних

та

інших

наукових(вітчизняних та зарубіжних) виданнях.
4.4. Брати участь у наукових конференціях, олімпіадах, виставках та
конкурсах різного рівня.
4.5. Переходити за власним бажанням із одного студентського наукового
гуртка в інший.
4.6. Брати участь у всіх заходах, що організовуються в межах діяльності
студентського наукового гуртка.
4.7. Сприяти залученню до гуртка або дискусійного клубу нових членів.
4.8. Обирати й бути обраним до керівних органів студентського наукового
гуртка.
4.9. Користуватися перевагою при відборі до магістратури та аспірантури
(за умови досягнення певних успіхів у науково-дослідницькій роботі).

Завідувач кафедри фінансів і кредиту

проф. Нікіфоров П.О.

Керівник студентського
науково-практичного гуртка
«Фінансист»

доцент Третякова О.В.

План-графік роботи студентського науково-практичного гуртка
“Фінансист”
№
п/н
1

1.11.2019 рік

Час та місце
проведення заходів
1610, к. 14, ауд. 6а

2

27.11.2019 рік

1610, к. 14, ауд. 6а

3

17.12.2019 рік

1610, к. 14, ауд. 6а

4

1.02.2020 рік

1610, к. 14, ауд. 6а

5

Березеньтравень
2020 рік

1610, к. 14, ауд. 6а

6

19.03.2020 рік

1610, к. 14, ауд. 6а

7

Квітень 2020
рік

м. Одеса

8

Дата

Квітеньтравень 2020
року

м. Київ

Тематика
Загальні збори членів гуртка,
затвердження плану роботи на
2019-2020 н.р.
Професійні компетентності
фінансиста в умовах сучасних
викликів
Участь у I етапі Всеукраїнського
конкурсу наукових робіт
Участь у І турі Всеукраїнської
олімпіади з навчальної
дисципліни «Фінанси»
Участь у міжнародних науковопрактичних конференціях
Участь у ІІ Міжнародній
науково-практичній
студентській конференції
Участь у ІІ турі Всеукраїнської
олімпіади
з
навчальної
дисципліни
«Фінанси»
Відвідання наукових
семінарів та конференцій,
екскурсії

Завідувач кафедри фінансів і кредиту

проф. Нікіфоров П.О.

Керівник студентського
науково-практичного гуртка

доц. Третякова О.В.

