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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Дане Положення регламентує порядок створення, та функціонування 
студентського конструкторського бюро у Хмельницькому національному 
університеті (далі – Університет). 

1.2. Положення про студентське конструкторське бюро (далі – Положення) 
розроблено відповідно до законів України зокрема законом «Про вищу освіту» 
(2014 р.) (редакція від 19.02.2016, підстава 940-19), законом України «Про 
об’єднання громадян», статутом Хмельницького національного університету, 
(зареєстрованого Міністерством освіти і науки України від 06.05.2016, наказ 
МОНУ №488), положенням про науково-дослідну частину Хмельницького 
національного університету (протокол №11 від 29.05. 2015 р.), положення про 
науково-дослідну роботу Хмельницького національного університету (протокол 
№7 від 31.01. 2020 р.). 

 
2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ 

 

1.1. Науково-дослідна і науково-технічна творчість студентів здійснюється 

з метою формування професійних навиків та сприяння підвищення 

конкурентоздатності випускників Університету. 

1.2. Наукова робота студентів є невід'ємною частиною підготовки 

висококваліфікованих фахівців та нерозривною складовою навчально-виховного 

і науково-дослідницького процесів. Науково-дослідна робота студентів 

поділяється на НДР, що є складовою частиною навчального процесу і НДР, яка 

виконується у вільний від занять час. 

1.3. Студенти, що ведуть науково-дослідну роботу, об’єднуються у 

студентські конструкторські бюро (СКБ), які діють з метою координації, 

організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою 

молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих 

здібностей студентів університету, залучення їх до активної науково-дослідної, 

пошукової діяльності в процесі навчання у вищому навчальному закладі, участі 

у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-

технічних проблем. 

1.4. Склад СКБ формується трьома факультетами: факультетом 

інформаційних технологій, факультетом технологій і дизайну, факультетом 

інженерії, транспорту та архітектури. Керівник СКБ призначається наказом 

ректора ХНУ. СКБ координує свою роботу з Науковим товариством студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих учених, що є громадським дорадчим органом 

при проректорові з наукової роботи. На рівні факультету організацією наукової 

роботи студентів за дорученням декана займається керівник СКБ факультету. 

 

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО 

КОНСТРУКТОРСЬКОГО БЮРО 

 

3.1. Метою створення СКБ є підвищення якості підготовки фахівців 

шляхом формування умов для розкриття наукового і творчого потенціалу 

студентів, магістрантів шляхом проведення наукових досліджень під 

керівництвом співробітників та викладачів Університету, отримання певних 



практичних результатів на базі цих досліджень, їх апробація, впровадження та 

реалізація розробок  

3.2. Основні завдання СКБ полягають у підвищенні підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів, які б оволоділи найновішими досягненнями 

науки і техніки, мали організаторські здібності у проведенні колективної творчої 

роботи; розвиток науково-дослідної і проектно-конструкторської діяльності 

студентів, стартап руху, шляхом залучення студентів до самостійної наукової і 

практичної роботи. 

3.3. Проєктно-конструкторські роботи в СКБ виконуються на суспільних 

засадах за загальноуніверситетськими замовленнями, за господарськими 

угодами з різними організаціями, згідно з тематичним планом науково-дослідних 

робіт. 

3.4. Для планомірної підготовки виконавців робіт, підвищення їх наукової 

та технічної кваліфікації, в СКБ організуються навчальні заняття 

факультативного характеру. 

3.5. СКБ здійснює надання здобувачам освіти консультаційної допомоги у 

підготовці до опублікування результатів наукових досліджень у фахових 

журналах України, наукових статей у наукометричних базах Scopus та Web of 

Science. 

3.6. СКБ сприяє підготовці до участі в тематичних олімпіадах, конкурсах 

студентських наукових робіт, академічних програмах, семінарах, наукових 

конференціях та інших наукових заходах в Університеті, регіоні, на 

всеукраїнському та міжнародному рівні: 

– забезпечує інформування про проведення наукових заходів 

(конференцій, конкурсів стартапів, воркшопів тощо), що проводяться в Україні 

та за кордоном; 

– забезпечує узагальнення і поширення досвіду організації наукової роботи 

серед студентів. 

 

4. МАЙНО І КОШТИ 

 

4.1. Все майно, інші матеріальні та фінансові цінності, які СКБ 

використовує для виконання завдань, передбачених цим Положенням, є 

власністю Хмельницького національного університету, що надаються для 

користування на період його функціонування. 

4.2. Джерелами набуття майна та коштів СКБ є: 

– надходження від виробничої, науково-дослідної та інших видів 

діяльності; 

– безповоротна фінансова допомога у вигляді коштів та майна; 

– кошти міжнародних фондів та гранти; 

– інші джерела відповідно до чинного законодавства. 

4.3. СКБ користується і бережливо відноситься до закріпленого за ним 

майна при фінансовому контролі з боку ХНУ. 

4.4. Фінансові взаємовідносини СКБ з іншими організаціями і його 

матеріально-технічне забезпечення здійснюється через бухгалтерію, АГЧ та 

НДЧ. 

 



5. КЕРІВНИЦТВО 

 

5.1. Студентські конструкторські бюро створюються при кожному 

факультеті, які формують СКБ згідно п. 1.4 даного Положення, розпорядженням 

проректора з наукової роботи ХНУ. СКБ організовують роботу студентів у 

наукових Гуртках, у кафедральних науково-дослідних лабораторіях, та 

тимчасових творчих наукових колективах. 

5.2. Студентські Гуртки утворюються при усіх кафедрах та наукових 

підрозділах університету. Студентський науковий Гурток кафедри університету 

є первинним структурним підрозділом СКБ факультету, що об’єднує студентів, 

які виконують науково-дослідну роботу на даній кафедрі. 

5.3. Робота студентів в Гуртках здійснюється під керівництвом 

професорсько-викладацького та інженерно-технічного складу університету. 

Зарахування до Гуртків проводиться на добровільних засадах, за поданням і 

рекомендаціями кафедри. 

5.4. Загальне керівництво Гуртка здійснює завідувач кафедри. Поточну 

роботу Гуртка контролює та організовує науковий керівник Гуртка, що 

призначається завідувачем гуртка з числа науково-педагогічних співробітників 

кафедри. 

5.5. Кількість Гуртків на кафедрі, та напрямок їх діяльності визначається 

завідуючим відповідної кафедри. 

5.6. Членом Гуртка може бути будь-який студент, який бажає поглибити 

свої знання з даного предмету та оволодіти навичками дослідницької роботи. 

5.7. Завдання Гуртка: 

– залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-

дослідної роботи студентів; 

– організація науково-дослідної роботи; 

– поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни; 

– розвиток навичок творчої роботи, оволодіння методами і прийомами 

наукових досліджень.  

5.8. Член Гуртка має право: 

1) виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом науково-

педагогічного працівника кафедри; 

2) переходити за власним бажанням з одного Гуртка в інший або 

поєднувати роботу в декількох. 

5.9. Організаційна робота Гуртка здійснюється старостою Гуртка, який 

обирається голосуванням на засіданні Гуртка і затверджується науковим 

керівником Гуртка.  

5.10. Функції старости гуртка:  

1) складання разом з науковим керівником планів і звітів про роботу 

Гуртка;  

2) сприяння своєчасному виконанню плану наукових досліджень членами 

Гуртка;  

3) висвітлення роботи Гуртка у виданнях та на Інтернет-сайті кафедри, на 

кафедральних стендах і в інших інформаційних матеріалах. 

 

 



6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

КОНСТРУКТОРСЬКОГО БЮРО 

6.1. Студенти, які є відповідальними за виконання робіт, можуть бути 

зараховані на посади технічного чи інженерного складу відповідно до тієї 

роботи, яку виконують у СКБ.  

6.2. Кошти студентам-виконавцям нараховується за встановленими 

правилами. Кошти викладачів, які заохочуються для керівництва 

госпдоговірними роботами СКБ, виплачується у порядку штатного сумісництва 

ЗВО. Заробітна плата штатних співробітників здійснюється згідно до штатного 

розпису університету та «Положенням про преміювання працівників вузів» за 

успішне виконання науково-дослідних конструкторських робіт.  

6.3. Студенти, які успішно навчаються і активно працюють в СКБ, можуть 

навчатися за індивідуальними планами, затвердженими деканом факультету. За 

клопотанням керівника СКБ студенти одержують право користуватись 

бібліотечним абонементом викладачів. З дозволу відповідної кафедри, 

лабораторні, курсові і дипломні роботи, виробничу практику студенти можуть 

виконувати за темою своєї роботи в СКБ. Ці роботи можуть бути зараховані як 

лабораторні і курсові роботи. Студенти, які активно працюють в СКБ і 

виявляють нахил до наукової роботи, мають високі показники у навчанні, а 

також інженери СКБ можуть бути рекомендовані до вступу в аспірантуру.  

6.4. Робота викладачів, котрі здійснюють керівництво студентськими 

роботами в СКБ і не одержують додаткової платні, зараховується їм до 

індивідуального плану.  

6.5. Стимулювання роботи СКБ здійснюється з метою активізації 

пошукової діяльності студентської молоді. Для студентів, які активно 

залучаються до СКБ, організовують олімпіади, виставки, конференції, конкурси 

наукових робіт на рівні кафедри, ЗВО, конкурси стартапів. За рекомендацією 

кафедри кращі наукові роботи студентів подаються на студентську конференцію. 

За рішенням конференції наукові здобутки студентів відсилають на регіональні 

і всеукраїнські конкурси.  

6.6. Для організації і проведення конкурсу наукових робіт в ЗВО, 

предметних олімпіад, оглядів-конкурсів на кращу кафедру і кращий факультет з 

науково-дослідної роботи студентів наказом ректора затверджуються конкурсні 

комісії на чолі з проректором з наукової роботи. Рішення про нагородження 

студентів-авторів наукових робіт, студентів переможців олімпіад і оглядів 

конкурсів приймаються конкурсною комісією ЗВО і затверджуються ректором. 
6.7. Дотримання вимог академічної доброчесності представниками СКБ 

регулюється Положенням про систему забезпечення академічної доброчесності 
в Хмельницькому національному університеті. Управління процесом 
дотримання принципів академічної доброчесності у діяльності СКБ здійснює 
проректор з наукової роботи. Функцію контролю здійснюють відповідні 
структурні підрозділи, які підпорядковані проректору з наукової роботи. 

6.7.1. Викладачі зобов’язані передавати студентам цінності академічної 
доброчесності. Зокрема, власним прикладом демонструвати роботу з джерелами, 
посилатися на них, озвучувати першоджерела під час проведення навчального 
заняття, включати короткі завдання по роботі із якісними науковими джерелами 
до видів самостійної роботи студента. 

 



6.7.2 KOMneTeHTHOCTÍ i3 akanemiuHoi n0ópouecHoCTi, UO ix Mae HaóyTH CTyAeHT-yuacHHK CKB: 
AATH y mpodeciHHx i HaBualbHHX CHTyauiax i3 no3HLiM akanemi4HOI A0opoueCHOCTi Ta npodeciüHOï eTHKA; 
caMoCTiÄHO BHKOHyBaTH HaByaibHi 3aB1aHHA, 
KopeKTHO nOKJIHKaTHCA Ha A*epena iHHopMaulï y pa3i 3ano3nueHHA IAen, TBepAKEHb, BiAOMoCTeH; 

yCBIAOM.JIHO BATH 3HauyuiCTb HopM aKanemiuHoÍ AOÓpOYecHOCTI, OuIHHOBaT mpHKnaAH JMIOICBKoi nOBeAiHKH BiInOBIAHO AO HHX, 
ouiHIOBaTH JIHOACDKOi mpHKiaAH 

akanemiuHoï Ao6pouecHoCTi; IOBeHKH BIANOBIAHO AOO HopM 

AaBaTH MopaibHy OLIHKy BJ1aCHHM BYHHKaM, cIBBIAHOCHTH ÎX 13 
MOpaibHHMH Ta npodeciMHHMH HopmaMu, Ta iHWI. 

7.3AKIIOYHI IOJIOKEHHI 
7.1. TloIOKEHHA BBOAHTbcA B AiO 3 MOMeHTy Ãoro 3aTBepIKEHHA ByeHOKO 

panoo HIBepcHTeTy. 
7.2. 3MiHH Ta aonoBHeHHA Ao llono*eHHA BHOCATbCA 3a yMOBH HeoóxiAHOCTÍ 

Ta 3aTBepiryIOTbCA y TOMy * 1OpAAky.

TIpopeKTop 3 HP Oner CHHIOK 

IpoBiAHu opHcKOHCyIbT IBaH OPYAK 


