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1. Загальні положення
1.1. Студентський науковий гурток «Фізична та колоїдна хімія функціональних
матеріалів» (далі — Гурток) – це добровільне об’єднання студентів, яке створено
для здійснення організаційно-виховної роботи та знаходиться на майновій базі
хіміко-технологічного факультету (ХТФ) Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
1.2. У своїй діяльності Гурток керується Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського,
Законом України «Про вищу освіту», Наказами та Розпорядженнями Міністерства
освіти і науки України, Положенням про студмістечко КПІ ім. Ігоря Сікорського,
Положенням про студентське самоврядування КПІ ім. Ігоря Сікорського, Наказом
ректора №1-30 від 10 березня 2005р. «Про подальше удосконалення діяльності
університету та його системи управління», Типовим Положенням про студентські
гуртки та секції наукового, технічного, культурного та спортивного спрямування
в КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим Положенням.
1.3. Департамент з навчально-виховної роботи здійснює підтримку, контроль та
координацію діяльності Гуртку.
1.4. Науковий гурток у своїй діяльності керується принципами рівноправності
членів Гуртку, самоврядування, відкритості та прозорості діяльності, органічного
зв’язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом.
2. Мета та завдання
2.1. Метою створення Гуртку є підвищення якості підготовки та рівня хімічних
та хіміко-технологічних знань студентів у рамках забезпечення єдності їх
навчальної теоретичної та науково-дослідницької роботи, формування культури
дозвілля в студентському середовищі.
2.2. Завдання Гуртку:
створення сприятливих умов для ефективної науково-дослідницької діяльності студентів;
сприяння виявленню найбільш талановитих, здібних і схильних до наукової
роботи студентів;
систематизація набутих студентами теоретичних знань у галузі хімії та
хімічних технологій, відтворення, тлумачення і використання їх у науковопрактичній діяльності;
узагальнення, аналіз та презентація результатів науково-дослідницької
діяльності студентів у ході підготовки публікацій, доповідей на наукових
конференціях та семінарах;
активізація творчих здібностей студентів при написанні наукових робіт, що
визначає готовність до створення принципово нових ідей на базі поєднання
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знань з хімічних та технологічних дисциплін;
використання документальних джерел та літератури для наукового пошуку
інформації з фізичної та колоїдної хімії функціональних матеріалів;
накопичення студентами хімічних та хіміко-технологічних знань,
безперервне підвищення їх інтелектуального рівня шляхом самоосвіти;
забезпечення сприятливих умов для розвитку та організації дозвілля
студентів, їх інтелектуального та культурного розвитку в студентському
середовищі КПІ ім. Ігоря Сікорського;
підготовка студентської молоді до самостійної творчої діяльності.

3. Права та обов’язки членів Гуртку
3.1. Гурток функціонує на основі добровільного членства.
3.2. Членство в Гуртку є фіксованим.
3.3. Членом Гуртку може стати кожен студент КПІ ім. Ігоря Сікорського, який
згоден з цим Положенням і готовий брати активну участь у роботі Гуртку.
3.4. Прийом у члени Гуртку проводиться на його черговому засіданні за
особистою заявою студента КПІ ім. Ігоря Сікорського.
3.5. Члени Гуртку мають право:
3.5.1. брати участь у виїздах та екскурсіях Гуртку;
3.5.2. брати участь у всіх формах діяльності Гуртку;
3.5.3. обирати та бути обраним до керівних органів Гуртку;
3.5.4. брати участь в усіх змаганнях, конкурсах, олімпіадах, представляючи
ім’я КПІ ім. Ігоря Сікорського;
3.5.5. активно займатися науковою діяльністю в рамках Гуртку та поза його
межами;
3.5.6. виступати на засіданнях Гуртку з доповідями на теми, що обговорюються;
3.5.7. виступати з ініціативою щодо удосконалення роботи Гуртку;
3.5.8. користуватися матеріально-технічною базою кафедри фізичної хімії
хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського.
3.6. Члени Гуртку зобов’язані:
3.6.1. регулярно відвідувати заняття Гуртку;
3.6.2. брати активну участь у підготовці та проведенні заходів, які організовує Гурток;
3.6.3. проводити пропаганду здорового способу життя серед студентів університету;
3.6.4. дбайливо ставитись до майна та обладнання КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3

3.6.5. дотримуватися встановлених норм та правил поведінки в університеті,
регламенту зібрання, керуватися принципами академічного етикету, наукової толерантності та взаємоповаги;
3.6.6. один раз на рік звітуватися перед науково-педагогічними працівниками
кафедри фізичної хімії ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського про роботу Гуртку.
4. Структура та керівництво
4.1. Гурток створюється наказом першого проректора КПІ ім. Ігоря Сікорського
за поданням проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний
напрям) КПІ ім. Ігоря Сікорського і реєструється у відповідності до «Порядку
створення та організації діяльності студентських гуртків, секцій, товариств,
об’єднань та клубів за інтересами наукового, технічного, культурного та
спортивного спрямування в КПІ ім. Ігоря Сікорського».
4.2. Керівництво Гуртком здійснює викладач кафедри фізичної хімії хімікотехнологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського без додаткової оплати.
Керівництво науковою діяльністю Гуртку може здійснювати тільки викладач,
який має науковий ступінь доктора або кандидата наук, або без наукового ступеня
за рішенням кафедри.
4.3. Керівник Гуртку підзвітний завідувачу кафедри фізичної хімії, декану хімікотехнологічного факультету та проректору з науково-педагогічної роботи
(навчально-виховний напрям) КПІ ім. Ігоря Сікорського.
4.4. Керівник Гуртку здійснює такі функції:
4.4.1. розробляє план діяльності Гуртку на навчальний рік та подає його на
затвердження кафедри;
4.4.2. координує науково-дослідну діяльність Гуртку;
4.4.3. виносить на обговорення Гуртку основні питання його діяльності;
4.4.4. здійснює допомогу в науковій роботі учасників Гуртку;
4.4.5. призначає та проводить не рідше одного разу на місяць засідання
Гуртку;
4.4.6. проводить підсумки обговорення наукових проблем, які розглядаються
на засіданні Гуртку;
4.4.7. веде документацію та звітність Гуртку;
4.4.8. контролює організаційну роботу старости Гуртку;
4.4.9. вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю Гуртку.
4.5. Члени Гуртку на своєму засіданні відкритим голосуванням обирають
старосту, який/яка веде організаційну роботу Гуртку.
4.6. Староста Гуртку зобов’язаний:
4.6.1. інформувати студентів про роботу Гуртку і умови членства в ньому;
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4.6.2. виконувати організаційну роботу, необхідну для діяльності Гуртку;
4.6.3. вести облік членів Гуртку;
4.6.4. вести протоколи засідань Гуртку;
4.6.5. подавати керівнику Гуртку пропозиції щодо покращення його роботи;
4.6.6. проводити роботу по залученню нових членів Гуртку через
налагодження зв’язків із відповідними підрозділами факультетів та
інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського та кураторами навчальних груп;
4.6.7. готувати щорічний звіт про роботу Гуртку, узгоджувати його з
керівником Гуртку та подавати його заступнику завідувача кафедри
фізичної хімії з наукової роботи;
4.6.8. здійснювати іншу роботу за дорученням керівника Гуртку.
4.7. Кількість членів Гуртку не обмежена.
4.8. Для участі у роботі Гуртку можуть запрошуватися інші викладачі та науковці
різних сфер знань.
5. Форми роботи
5.1. Засідання Гуртку відбуваються згідно з планом роботи, який затверджується
на першому засіданні.
5.2. Форми роботи Гуртку:
5.2.1. проведення лекцій та практичних занять з метою поглибленого
вивчення актуальних проблем фізичної та колоїдної хімії функціональних
матеріалів;
5.2.2. проведення семінарів і круглих столів, присвячених презентації та
обговоренню результатів науково-дослідницької діяльності членів Гуртку,
питанням методології наукового дослідження, а також роботи з
залученням спеціалістів із різних галузей знань;
5.2.3. індивідуальна підготовка студентів до участі в міжнародних наукових
та науково-практичних конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах
наукових робіт;
5.2.4. організація культурного дозвілля членів Гуртку.
6. Матеріально-технічне забезпечення
6.1. Гурток входить до складу кафедри фізичної хімії хіміко-технологічного
факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського та використовує у своїй діяльності
матеріально-технічну базу даного структурного підрозділу.
6.2. Фінансування діяльності Гуртку здійснюється за рахунок коштів:
6.2.1. хіміко-технологічного факультету;
6.2.2. добровільних членських внесків;
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6.2.3. надходжень від спонсорів, організацій та приватних осіб України та зза кордону, тощо;
6.2.4. надходжень від наукових, мистецьких, спортивних товариств та клубів.
6.3. Фінансові кошти Гурток має право витрачати згідно із затвердженим кошторисом хіміко-технологічного факультету.
7. Припинення діяльності
7.1. Діяльність Гуртку припиняється наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського за
поданням проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний
напрям) КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Декан ХТФ

І.М. Астрелін
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