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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення регулює організацію та діяльність Наукового гуртка 

«Олімпійський спорт: сучасні реалії, розвиток, управління» (далі – НГ) 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі – 

Університет), що функціонує на базі кафедри теоретичних основ олімпійського 

та професійного спорту. 

1.2. У своїй діяльності НГ керується Конституцією України, Законами 

України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII, чинним законодавством України, нормативно-

правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету 

та цим Положенням.  

1.3. Загальнонаукове керівництво НГ здійснює завідувач кафедри, а 

безпосереднє керівництво викладач кафедри теоретичних основ олімпійського 

та професійного спорту Університету, кандидат технічних наук, доцент 

Савіна О. Ю. 

1.4. Членом НГ можуть бути здобувачі вищої освіти Університету та інших 

ЗВО м. Миколаєва, які навчаються за спеціальністю 017 Фізична культура і 

спорт незалежно від року та форми навчання. 

1.5. Робота НГ ведеться на безоплатній основі. 

 

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ 

ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ГУРТКА 

2.1. Мета роботи НГ є виконання завдань, спрямованих на спортивну 

соціалізацію студентства, підвищення зацікавленості молодих людей у заняттях 

спортом вищих досягнень, олімпійськими видами спорту зокрема, їх участь у 

фізкультурно-оздоровчій роботі, формування активного та здорового 

громадянина, залучення в межах профорієнтаційної роботи школярів старших 

класів – майбутніх абітурієнтів із метою поширення активізації спортивної 

діяльності серед молоді.  
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2.2. Основні завдання НГ: 

2.2.1. формування фізичної культури та інтересу до спорту вищих 

досягнень під час процесу отримання знань про історію розвитку 

системи фізичного виховання та спорту в Україні; 

2.2.2. формування у здобувачів освіти високого рівня знань з питань 

олімпійського та професійного спорту, а також спорту для всіх; 

2.2.3. розробка та втілення фізкультурної освіти як складової здоров’я 

населення України; 

2.2.4. формування загального бачення фізичної підготовки населення 

України; 

2.2.5. формування наукових основ управління спортивними проєктами 

олімпійського спорту і фізичної культури; 

2.2.6. позитивно впливати на здоров’я особистості; 

2.2.7. підвищення рівня компетентності учасників.  

2.3. Основними формами роботи НГ є: 

2.3.1. засідання НГ; 

2.3.2. зустрічі з провідними фахівцями в галузі фізичної культури і 

спорту; 

2.3.3. участь у науково-практичних заходах: круглих столах, 

студентських конференціях, наукових конкурсах та інше; 

2.3.4. підготовка наукових публікацій у співавторстві, в тому числі з 

науково-педагогічними працівниками; 

2.4. Основні принципи діяльності НГ: 

2.4.1. у своїй діяльності НГ керується принципами рівноправності 

членів НГ, самоврядування, відкритості та прозорості діяльності.  

2.5. Основні форми діяльності НГ: 

2.5.1. індивідуальні та групові теоретичні або експериментальні 

дослідження; 

2.5.2. участь у науково-дослідній роботі кафедри теоретичних основ 

олімпійського та професійного спорту; 
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2.5.3. підготовка наукових доповідей, повідомлень з актуальних 

проблем фізичної культури і спорту та практики їх застосування; 

2.5.4. участь у планових заходах НГ, зокрема у заходах наукового 

характеру: наукових семінарів, конференціях, конкурсах.  

 

 

3. КЕРІВНИЦТВО ТА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОГО ГУРТКА 

3.1. НГ створюються за рішенням завідувача кафедрою теоретичних основ 

олімпійського та професійного спорту. У НГ можуть створюватися секції з 

окремих дисциплін, проблемні групи тощо. 

3.2. Робота НГ здійснюється відповідно до наукової та освітньої діяльності 

кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного спорту. 

3.3 Керівник НГ діє на підставі цього положення. 

3.4. Норми розрахунку, планування і обліку роботи керівників НГ 

здобувачів вищої освіти враховуються як вид організаційної діяльності в 

індивідуальному плані науково-педагогічного працівника. 

3.5. Керівник НГ займається інформаційним забезпеченням діяльності НГ: 

веде облік роботи НГ та необхідну документацію; координує і відповідає за 

проведення студентських заходів в межах діяльності НГ (круглих столів, 

конкурсів, тощо), вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю НГ. 

3.6. Засідання НГ проводяться не рідше одного разу на семестр з 

обговоренням підсумків наукових робіт, участі у змаганнях, конкурсах, 

реферативних повідомлень та інше. Керівництвом НГ чи на вимогу 2/3 складу 

його членів можуть скликатися позачергові засідання. 

3.7. Форма проведення заходів НГ – очна, заочна, дистанційна. 

3.8. Модераторами заходів НГ можуть бути фахівці з вищою освітою за 

напрямом 017 Фізична культура і спорт, видатні спортсмени (МС, МСМК, 

ЗМС, учасники міжнародних змагань) та тренери. 
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3.9. Засідання НГ вважаються легітимними за наявними не менше 2/3 їхніх 

членів. Рішення НГ вважаються прийнятими, якщо вони схвалені шляхом 

відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх. 

3.10. До початку навчального року складається річний план НГ, який 

розробляється відповідно до науково-дослідної тематики кафедри теоретичних 

основ олімпійського та професійного спорту. 

3.11. Загальний контроль за діяльністю НГ здійснює завідувач кафедри 

теоретичних основ олімпійського та професійного спорту. 

3.12. Завідувач кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного 

спорту затверджує річний план роботи НГ, схвалений на засіданні кафедри 

теоретичних основ олімпійського та професійного спорту перед початком 

навчального року. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ 

КЕРІВНИКА НАУКОВОГО ГУРТКА ТА ЙОГО ЧЛЕНІВ 

 

4.1. Керівник НГ відповідає за організацію та проведення наукової 

діяльності здобувачів вищої освіти за профілем кафедри теоретичних основ 

олімпійського та професійного спорту: 

4.1.1. керівник НГ відповідає за якісне і своєчасне виконання 

функціональних обов’язків, пов’язаних з керівництвом НГ: за 

планування роботи, звітування, організацію і якісне проведення 

засідань НГ. 

4.2. Керівник НГ надає допомогу здобувачам вищої освіти: 

- в оформленні результатів дослідження чи наукової роботи; 

- у підготовці тез виступів і доповідей за темою наукової роботи до 

участі у наукових заходах: конференціях, семінарах, круглих 

столах, тощо; 

- у підготовці публікацій за результатами наукового дослідження. 
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4.3. Керівник НГ повинен дотримуватися правил педагогічної етики у 

стосунках із здобувачами вищої освіти, забезпечувати виконання 

правил охорони праці та техніки безпеки при проведенні занять. 

4.4. Умови і порядок прийняття у науковий гурток: 

4.4.1. членом НГ може бути здобувач вищої освіти, який успішно 

освоює навчальну програму, має бажання брати участь у 

поглибленому вивченні навчального матеріалу з відповідної 

дисципліни чи у розробці наукової проблеми, як складової 

комплексної теми кафедри, у заходах наукового характеру та у 

науково-дослідній роботі з тематики кафедри теоретичних основ 

олімпійського та професійного спорту; 

4.4.2. у своїй діяльності члени НГ керуються нормами наукової і 

професійної етики; 

4.4.3. члени НГ мають право: 

- брати участь у планових заходах НГ; 

- виступати з науковими доповідями та брати участь у 

дискусіях; 

- представляти свої роботи для участі в конкурсах на кращі 

наукові роботи здобувачів вищої освіти; 

- брати участь у науково-дослідній роботі кафедри теоретичних 

основ олімпійського та професійного спорту; 

- мати доступ в аудиторіях університету до мережі Internet; 

- користуватися науковою літературою кафедри теоретичних 

основ олімпійського та професійного спорту; 

4.5. Документація НГ включає: 

- план роботи НГ на рік, підписаний керівником НГ та завідувачем 

кафедри теоретичних основ олімпійського та професійного спорту; 

- аналітичні звіти про роботу НГ за рік, підписаний керівником НГ та 

завідувачем кафедри теоретичних основ олімпійського та 

професійного спорту. 




