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1. Загальні положення 

1.1. Науковий гурток кафедри методики музичного виховання та 

диригування «Музикант-педагог-науковець» (надалі – науковий гурток) – це 

організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло 

студентів та магістрантів Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», яке 

формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до 

затверджених тематичних планів роботи кафедри. 

1.2. Науковий гурток є одним із органів студентського самоврядування 

як невід’ємної частини громадського самоврядування навчального закладу. 

1.3. Науковий гурток кафедри методики музичного виховання та 

диригування «Музикант-педагог-науковець» створений на основі вільного 

волевиявлення осіб, які навчаються в Навчально-науковому інституті 

мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника».  

1.4. Науковий гурток діє згідно з чинним законодавством України, 

Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про наукову та науково-технічну діяльність», іншими законами та 

підзаконними нормативно-правовими актами органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, Статутом Університету, Колективним 

договором, Положенням про принципи діяльності навчально-наукових 

підрозділів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», Положенням про винагороди студентам ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», Положенням про 

запобігання та виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника», цим Положенням та іншими 

правовими актами Університету. 

У своїй діяльності науковий гурток керується засадами добровільності, 

колегіальності, відкритості, рівності права осіб, які навчаються або 

працюють, самоврядування, законності, гласності, свободи наукової 

творчості та іншими загальноправовими принципами, що не суперечать 

чинному законодавству України. 

1.5. У роботі Наукового гуртка кафедри методики музичного виховання 

та диригування «Музикант-педагог-науковець» беруть участь студенти та 

магістранти, які навчаються в Навчально-науковому інституті мистецтв 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

Членами наукового гуртка можуть бути громадяни України, іноземні 

громадяни та особи без громадянства, які навчаються в Навчально-науковому 

інституті мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника», беруть участь у науково-дослідницькій діяльності та 

подали відповідну заяву.  

1.6. Повна назва наукового гуртка українською мовою – Науковий 

гурток кафедри методики музичного виховання та диригування «Музикант-
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педагог-науковець». 

1.7. Адреса наукового гуртка: Кафедра методики музичного виховання 

та диригування Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  

76018 Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова 34-а, 

тел.: (0342) 523429. 

1.8. План роботи наукового гуртка та основні напрями його наукових 

досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри 

і затверджуються на засіданні кафедри.  

 

2. Мета і завдання наукового гуртка 

2.1. Метою діяльності Наукового гуртка кафедри методики музичного 

виховання та диригування «Музикант-педагог-науковець» є розвиток 

творчого, наукового потенціалу студентів, надання всебічної допомоги їхній 

участі у виконанні науково-дослідних робіт, програм, що виконуються в 

університеті; здійснення наукової, освітньої, інноваційної, винахідницької, 

просвітницької діяльності, розширення загального й професійного 

світогляду. 

2.2. Основними завданнями наукового гуртка є:  

2.2.1. забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються в 

Навчально-науковому інституті мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», зокрема, щодо 

проведення наукової роботи; 

2.2.2. пошук та підтримка обдарованих осіб, які навчаються в 

Навчально-науковому інституті мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», надання їм усебічної 

допомоги у проведенні наукових досліджень щодо науково-дослідної 

тематики кафедри методики музичного виховання та диригування; 

2.2.3. сприяння формуванню та розкриттю наукового й творчого 

потенціалу осіб, які навчаються в Навчально-науковому інституті мистецтв 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 

їхніх здібностей, розвитку особистості дослідника, сучасного вченого з 

широким демократичним світоглядом; 

2.2.4. організація та проведення студентських конференцій, тематичних 

читань, семінарів, круглих столів з питань науково-дослідної тематики 

кафедри методики музичного виховання та диригування; 

2.2.5. підтримка наукових, організаційних та інших зв’язків із 

студентськими науковими об’єднаннями інших кафедр Навчально-наукового 

інституту мистецтв, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника», інших вищих навчальних закладів м. Івано-Франківська, 

України та іноземних держав. 

2.3. Для реалізації зазначеної мети і завдань члени наукового гуртка 

повинні регулярно (щонайменше один раз на два місяці) проводити засідання 

наукового гуртка.  
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3. Основні форми наукової роботи гуртка 

3.1. Основними формами роботи наукової роботи членів Наукового 

гуртка кафедри методики музичного виховання та диригування «Музикант-

педагог-науковець» є: 

3.1.1. участь у виконанні наукових робіт кафедри; 

3.1.2. виконання завдань дослідницького характеру під час 

проходження практики; 

3.1.3. підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з 

актуальних проблем щодо науково-дослідної тематики кафедри методики 

музичного виховання та диригування, виступи на засіданнях наукового 

гуртка, наукових семінарах, конференціях тощо; 

3.1.4. підготовка наукових публікацій, рецензій, анотацій та 

опубліковані праці; 

3.1.5. участь у студентських конкурсах, олімпіадах тощо. 

 

4. Управління науковим гуртком 

4.1. Загальне керівництво діяльністю наукового гуртка здійснює 

науковий керівник. 

4.2. Науковий керівник – викладач кафедри, який має науковий ступінь, 

що призначається і звільняється від виконання повноважень згідно з 

рішенням кафедри. 

4.3. Науковий керівник діє на підставі цього Положення та здійснює 

такі функції: 

4.3.1. розробляє план діяльності наукового гуртка на навчальний рік та 

подає його на затвердження кафедри; 

4.3.2. координує науково-дослідну діяльність наукового гуртка; 

4.3.3. виносить на обговорення наукового гуртка основні питання його 

діяльності; 

4.3.4. здійснює допомогу в науковій роботі учасникам наукового 

гуртка; 

4.3.5. призначає та проводить не рідше одного разу на два місяці 

засідання наукового гуртка; 

4.3.6. підводить підсумки обговорення кожного засідання наукового 

гуртка;  

4.3.7. вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю наукового гуртка. 

4.4. Для участі у роботі наукового гуртка можуть запрошуватись інші 

викладачі кафедри. 

 

5. Членство в науковому гуртку 
5.1. Науковий гурток функціонує на основі добровільного членства. 

5.2. Прийом в члени наукового гуртка проводиться на його черговому 

засіданні за особистою заявою студента чи магістранта. 
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5.3. Права членів наукового гуртка: 

5.3.1. виступати з доповідями на засіданнях наукового гуртка; 

5.3.2. брати активну участь в дискусіях щодо теми засідання наукового 

гуртка і задавати питання доповідачам; 

5.3.3. отримати рекомендацію для друку тез чи наукової статті за 

рішенням наукового гуртка; 

5.3.4. брати участь у науково-дослідній роботі кафедри; 

5.3.5 інші права відповідно до планів діяльності наукового гуртка. 

5.4. Обов’язки членів наукового гуртка: 

5.4.1. бути присутнім більш ніж на половині засідань наукового гуртка, 

що проводяться протягом навчального року; 

5.4.2. дотримуватись усіх вимог даного Положення та інших 

нормативних актів, якими керується науковий гурток у своїй діяльності; 

5.4.3. виконувати доручення керівника наукового гуртка; 

5.4.4. поширювати інформацію про науковий гурток серед студентів та 

магістрантів Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

5.5. Припинення членства у науковому гуртку здійснюється за 

особистою заявою студента чи магістранта на ім’я керівника наукового 

гуртка. 

5.6. У разі припинення особою навчання в університеті його членство у 

науковому гуртку автоматично припиняється. 

6. Прикінцеві положення 

6.1. Науковий гурток може бути реорганізованим та ліквідованим за 

рішенням кафедри за поданням наукового керівника.  

6.2. Положення про науковий гурток кафедри вступає в силу з моменту 

його затвердження кафедрою. 

6.3. Пропозиції щодо змін і доповнень Положення про науковий гурток 

кафедри вносяться науковим керівником та не менше ніж 2/3 його членів і 

затверджуються кафедрою. 

 

 

 

Завідувач кафедри  

методики музичного виховання та  

диригування         Л.І.СЕРГАНЮК 

«____»___________________ 20___ р.  

 


