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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Н аукове товариство „Інтелект” Західноукраїнського коледж у „П олісся”
як гром адське о б ’єднання діє з м етою координації, організаційного та науковом етодичного забезпечення роботи з обдарованою , молоддю , створення
сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів
коледжу, залучення їх до активної науково-дослідної, пош укової діяльності в
процесі навчання у вищ ому навчальному закладі, участі у виріш енні актуальних
м едичних проблем.
1.2 Н аукове товариство „Інтелект” - це добровільна суспільна організація
студентів, які виявляю ть інтерес до науково - організаційної та дослідницької
праці та активно приймаю ть участь в ній.
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1.3 Н аукове товариство „Інтелект” сприяє підвищ енню якості спеціальної
підготовки студентів. У часть в діяльності наукового товариства „Інтелект”
пош ирю є загальний та проф есійний кругозір майбутніх спеціалістів, вчить
сам остійності, більш поглибленому засвоєнню матеріалу?
1.4 Н аукове товариство „Інтелект” органічно пов'язане з навчальновиховним процесом в коледжі. У часть в діял ьн ості, наукового товариства
„Інтелект”
розш ирю є кругозір майбутнього спеціаліста, привчає його до
сам остійної повсякденної роботи, серйозного та задум ливого аналізу питань, до
творчого ріш ення задач та більш глибокому засвоєнню ' матеріалу, розвиває та
закріплю є низку спеціальних проф есійних навичок та вмінь, поглиблю є та
поповню є теоретичні знання.
'•
1.5 Н аукове товариство „Інтелект” формує навички, щ одо праці над собою,
допом агає ф ормуванню м орально-етичних та професійних основ діяльності
фахівця.
1.6 Членами наукового товариства „Інтелект” мож уть бути студенти, що
активно займ аю ться пош уковою та науково-дослідною роботою , рекомендовані
цикловими комісіями коледжу.

2. ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА „ІНТЕЛЕКТ”
2.1 А ктивізація різних видів пош укової, навчально-дослідної діяльності
ш ироких верств студентства з метою забезп ечен н я. найбільш глибокого і
повного оволодіння обраною спеціальністю , ф ормування навичок самостійного
проведення наукових дослідж ень та творчого підходу до виріш ення актуальних
науково-практичних та теоретичних проблем.
2.2 Залучення
Н сП 'КОВО-ДОСЛІДНІЙ

найбільш обдарованих студентів до активної участі у
діяльності коледжу, циклових комісій у складі наукових

проблем них груп.
2.3 Н адання організаційної, м етодичної та практичної допомоги студентам
у реалізації їх творчих ідей, пропозицій тощ о.

2.4 П опуляризація серед студентів досягнень сучасної педагогічної науки,
посилення наукового аспекту в підготовці молодш их спеціалістів.
2.5 Заохочення студентів, які досягли помітних успіхів у науково-дослідній
роботі.
2.6 О рганізація
та
студентських олімпіад.
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2.7 О рганізація
та
проведення
студентських
конф еренцій, семінарів, виставок студентських наукових робіт.
2.8 Сприяння публікації
студентських наукових робіт.
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3. ФУНКЦІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА „ІНТЕЛЕКТ”
*

! 3.1 Здійснення організаційного і методичного забезпечення заходів щодо
пош уку, відбору і навчання талановитої молоді для організації її активної участі
у науково-дослідній роботі:
проведення студентських олімпіад;

*

•

організація конкурсів наукових проектів;

•

підготовка наукових конф еренцій, круглих с т о л т ;

3.2 Внесення конкретних пропозицій щодо вдосконалення науковом етодичної роботи з обдарованою молоддю , активізації її участі у наукових
дослідж еннях.
3.3 С прияння створенню творчих студентських колективів і організацій, їх
еф ективної діяльності.
»

3.4 В ивчення, узагальнення і розповсю дж ення передового досвіду вищих
навчальних та академ ічних закладів з питань організації науково-дослідної
роботи студентів.
3.5 П роведення попереднього відбору та апробації кращ их студентських
робіт та їх представлення для участі в конкурсах.
:3.6 К оординація
роботи
структурних
підрозділів
удосконалення науково-дослідної роботи студентів.
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4. СТРУКТУРА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА „ІНТЕЛЕКТ”
4.1 К оординаційним органом студентського наукового товариства коледжу
є його рада.
4.2 Рада наукового товариства „Інтелект”
- виконавчий
орган
стр/дентського наукового товариства, який здійсню є керівництво роботою
наукового товариства „Інтелект” .

4.3 Рада наукового товариства „Інтелект” обирається з найбільш активних
членів студентського наукового товариства. До складу ради наукового
товариства „Інтелект” коледж у входять голова ради студентського наукового
товариства, викладачі коледж у, які відповідаю ть за' проведення НДРС в
циклових комісіях.

5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
„ІНТЕЛЕКТ”
5.1 Н аукове студентське товариство та його рада працю ю ть згідно з
планом роботи, який складається на певний термін (протягом року) та
затвердж ується на засіданні ради наукового товариства коледж у.
5.2 Рада коледж у та рад^і наукового товариства „Інтелект” розглядаю ть
планові та інші питання у ході своїх засідань згідно затвердж еного плану.
5.3 Н аукове товариство „Інтелект” працю є на засадах відкритості,
вільного доступу кожного студента, який проявляє інтерес до наукової роботи і
баржає взяти участь в його діяльності.
/
5.4 К онтроль організації і проведення засідань ради, виконання плану
роботи ради наукового товариства коледжу здійсню є заступник директора з
навчальної роботи.

6. ПРАВА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА „ІНТЕЛЕКТ”
6.1 С тудентське наукове товариство коледж у складається з членів
наукового товариства „Інтелект” Членом наукового .товариства може стати
кожен встигаю чий студент, баж аю чий поглибити, чи розш ирити свої
знання,
вивчати методи дослідж ення, прийняти участь у науково дослідницькій роботі.
6.2 Вивчати стан роботи з обдарованою молоддю у кращ их вищих
навчальних закладах МОН У країни, пропонувати конкретні заходи щодо її
удосконалення в Західноукраїнському коледжі „П олісся”
6.3 П одавати пропозиції щ одо нагородж ення студентів-п ерем ож ц ів та
призерів творчих змагань, олімпіад, конкурсів та відзначення кращих наукових
керівників і організаторів студентської наукової роботи.
6.4 Бути присутнім та виступати з докладами на підсум кових студентських
конференціях.
6.5 Брати
„Інтелект”
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7. О БО В’ЯЗКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА „ІНТЕЛЕКТ”
і

7.1 Член наукового товариства повинен:

дотрим уватися усіх вим ог полож ення про наукове товариство;
•

виконувати ріш ення Ради наукового товариства;
розш ирю вати свою загальну та спеціальну підготовку;
відвідувати наукові конф еренції наукового товариства;

! •

приймати участь у всіх заходах, які проводить наукове товариство;
проводити науково - дослідницьку роботу та в намічений термін
виконувати її.

7.2
коледжу.

Звітувати про підсумки своєї діяльності на засіданні студентської ради

