Додаток 1
до наказу НАВС
від 25.02.2011 № 117

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію науково-дослідної роботи курсантів, слухачів і студентів
Національної академії внутрішніх справ
1. Загальні положення
1.1. Це Положення регулює організацію науково-дослідної роботи
курсантів, слухачів і студентів Національної академії внутрішніх справ (далі –
академія), її планування, облік та координацію, порядок впровадження у
практику і навчальний процес результатів цієї роботи.
1.2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про
освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну
діяльність”, “Про міліцію”, “Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні”, інших нормативно-правових актів України у
галузі освіти і науки, а також Статуту та наказів ректора академії.
1.3. Науково-дослідна робота курсантів, слухачів і студентів (у
подальшому – НДРКСС) в академії є одним з важливих та ефективних засобів
якісної підготовки фахівців з вищою освітою, здатних творчо використовувати
в практичній діяльності досягнення юридичної науки та науково-технічного
прогресу. НДРКСС як складова частина навчального процесу покликана
стимулювати активну наукову працю курсантів, слухачів і студентів у процесі
навчання і оволодіння спеціальністю, виявляти серед них обдарованих,
створювати умови для їх творчого і наукового зростання.
1.4. Основною метою НДРКСС є формування у осіб перемінного складу
академії первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи та
вмінь застосовувати теоретичні знання на практиці.
1.5. Завданнями НДРКСС є:
1.5.1. Забезпечення більш повного засвоєння навчального матеріалу та
поглиблення знань із дисциплін, що вивчаються.
1.5.2. Оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток
наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення ерудиції.
1.5.3. Участь у науково-дослідній роботі навчально-наукових інститутів,
факультетів, кафедр та лабораторій.
1.6. Під час виконання науково-дослідної роботи курсанти, слухачі і
студенти повинні навчитися: самостійно здійснювати бібліографічний пошук;
аналізувати літературу з теми дослідження; використовувати науковопізнавальну методологію; постійно удосконалювати свої знання; готувати на
високому рівні курсові, дипломні і конкурсні роботи; оформляти наукові звіти;
виступати з науковими доповідями (повідомленнями).

2. Організація та форми НДРКСС
2.1. Організаційно-методичне керівництво НДРКСС здійснює проректор
академії з наукової роботи через раду з наукової роботи, відділ організації
науково-дослідної роботи, навчально-наукові інститути, факультети, кафедри,
лабораторії та ради наукових товариств.
2.2. Участь курсантів, слухачів і студентів в науково-дослідній роботі
здійснюється в навчальний та позанавчальний час.
2.2.1. НДРКСС, яка здійснюється у навчальний час, передбачає:
вивчення методології та організації наукових досліджень; виступи з
реферативними повідомленнями на семінарських заняттях; підготовка і захист
курсових, дипломних та магістерських робіт; виконання індивідуальних
завдань науково-дослідного характеру під час стажування та практики.
2.2.2. НДРКСС, яка здійснюється в позанавчальний час, передбачає:
участь у наукових дослідженнях, які проводяться кафедрами (лабораторіями);
роботу в наукових гуртках та радах наукових товариств; розробку методик,
спеціальних пристроїв та приладів; підготовку наукових публікацій за
результатами досліджень; участь у наукових і науково-практичних
конференціях, семінарах; участь у конкурсах на кращу наукову роботу;
впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність.
2.3. Основні завдання ради з наукової роботи щодо керівництва
НДРКСС:
2.3.1. Сприяння НДРКСС.
2.3.2. Схвалення нормативно-методичних документів щодо НДРКСС,
умов та результатів конкурсів наукових робіт, пропозицій щодо подання
кращих робіт на міські, міжвузівські та всеукраїнські конкурси.
2.3.3. Розгляд клопотань навчально-наукових інститутів, факультетів,
кафедр, лабораторій про рекомендацію випускників до вступу до магістратури
і ад’юнктури.
2.3.4. Розробка рекомендацій щодо розвитку НДРКСС.
2.4. Організаційно-методичне забезпечення і контроль за НДРКСС
здійснює відділ організації науково-дослідної роботи шляхом:
2.4.1. Нормативного і методичного забезпечення організації НДРКСС,
розробки пропозицій щодо її вдосконалення.
2.4.2. Узагальнення і впровадження передового досвіду НДРКСС.
2.4.3. Координації діяльності (кураторства) наукових товариств
навчально-наукових інститутів і факультетів.
2.4.4. Накопичення і аналізу звітності про підсумки НДРКСС навчальнонаукових інститутів, факультетів, кафедр та лабораторій.
2.4.5. Проведення перевірок стану організації НДРКСС у навчальнонаукових інститутах і лабораторіях, на факультетах та кафедрах.
2.4.6. Організації проведення загальноакадемічних заходів (конкурсів на
кращі наукові роботи, підсумкових конференцій наукових товариств тощо).
2.4.7. Організації участі курсантів, слухачів і студентів у міських,
міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конкурсах та конференціях.

2.4.8. Підтримання наукових зв’язків з іншими навчальними закладами
та науковими установами.
2.4.9. Контролю за виконанням наказів, розпоряджень, положень,
інструкцій та інших нормативних документів з НДРКСС.
2.5. Організаційно-практичне забезпечення НДРКСС здійснюють
навчально-наукові інститути, факультети, кафедри та лабораторії.
Безпосереднє керівництво НДРКСС у навчально-науковому інституті
покладається на заступника начальника інституту з навчальної та наукової
роботи.
2.5.1. Навчально-наукові інститути (факультети): забезпечують
створення інститутських (факультетських) наукових товариств курсантів,
слухачів і студентів; спільно з кафедрами (лабораторіями) організують та
координують діяльність наукових гуртків курсантів, слухачів і студентів;
сприяють обладнанню навчально-методичних кабінетів, організують їх роботу
шляхом залучення позаштатних лаборантів із числа активістів ради наукового
товариства курсантів, слухачів і студентів; організують проведення
інститутських (факультетських) заходів по лінії НДРКСС (конкурсів на кращі
наукові роботи, підсумкових конференцій, круглих столів тощо),
забезпечують участь у їх роботі провідних вчених та фахівців правоохоронних
органів; проводять роботу по залученню до наукових гуртків здібних
курсантів, слухачів і студентів, надають їм необхідну підтримку; здійснюють
спільно з кафедрами (лабораторіями) облік НДРКСС в інституті (факультеті),
узагальнюють річні звіти керівників наукових гуртків; беруть участь у
планових перевірках роботи інститутських (факультетських) кафедр
(лабораторій) з НДРКСС, здійснюють поточний контроль за роботою
наукових гуртків, надають їм необхідну допомогу; взаємодіють з відділом
організації науково-дослідної роботи та радою з наукової роботи з питань
організації НДРКСС; подають спільно з кафедрами (лабораторіями)
пропозиції до річного Плану науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт академії; організують методичні семінари активу
наукових товариств курсантів, слухачів і студентів з питань організації
НДРКСС; спільно з кафедрами (лабораторіями) відбирають із числа
випускників, які виявили схильність до наукової та викладацької роботи,
кандидатів до вступу в магістратуру та ад’юнктуру, готують на них відповідні
характеристики-рекомендації, обговорюють кандидатури на засіданні Вченої
ради навчально-наукового інституту (факультету).
2.5.2. Кафедри (лабораторії): розробляють тематику наукових
досліджень; організують роботу наукових гуртків; залучають до роботи в
наукових гуртках курсантів, слухачів і студентів; забезпечують наукове
керівництво та підготовку наукових публікацій; проводять круглі столи,
семінари, конкурси рефератів тощо; проводять спільно з навчально-науковими
інститутами (факультетами) кафедральні тури конкурсу на кращу наукову
роботу курсантів, слухачів і студентів; подають пропозиції до програм
підсумкових конференцій наукових товариств, забезпечують їх роботу;
забезпечують рецензування наукових робіт курсантів, слухачів і студентів;

взаємодіють з відділом організації науково-дослідної роботи, відповідальними
за НДРКСС у навчально-наукових інститутах (факультетах), радою з наукової
роботи; розробляють науково-дослідні завдання курсантам, слухачам і
студентам на період стажування; періодично заслуховують викладачів та
керівників наукових гуртків за підсумками НДРКСС; підбирають серед
кращих випускників, які виявили схильність до наукової та викладацької
роботи, кандидатів до вступу в магістратуру та ад’юнктуру; вивчають,
узагальнюють та впроваджують передовий досвід НДРКСС, розробляють
пропозиції щодо її вдосконалення.
2.6. Наукові товариства курсантів, слухачів і студентів навчальнонаукових інститутів (факультетів) функціонують згідно зі Статутом наукового
товариства.
2.6.1. Керівним органом наукового товариства є рада наукового
товариства навчально-наукового інституту (факультету), яка обирається
щорічно загальноінститутською (факультетською) конференцією курсантів,
слухачів і студентів та звітує перед нею про свою роботу. На конференції
підводяться підсумки НДРКСС, накреслюються основні напрямки та шляхи
вдосконалення цієї роботи на наступний рік.
2.6.2. Організаційна робота ради наукового товариства навчальнонаукового інституту (факультету) здійснюється в тісному контакті з відділом
організації
науково-дослідної
роботи,
кафедрами,
лабораторіями,
керівництвом курсів і спрямована на розвиток всіх форм НДРКСС.
2.6.3. Основні функції ради наукового товариства навчально-наукового
інституту (факультету): загальне керівництво організацією діяльності
наукового товариства навчально-наукового інституту (факультету); надання
допомоги в роботі відповідальним за НДРКСС у навчально-наукових
інститутах (факультетах), керівникам наукових гуртків, активу наукового
товариства (відповідальним на курсах, у навчальних групах, старостам
наукових гуртків); популяризація роботи наукових товариств та гуртків,
розробка пропозицій щодо її удосконалення; організація і проведення
загальноінститутських (факультетських) та кафедральних заходів НДРКСС –
конкурсів, круглих столів, конференцій тощо; налагодження зв’язків з іншими
навчальними закладами та науковими установами; щоквартальне звітування
перед радою з наукової роботи; інформаційне забезпечення діяльності
наукових товариств; підготовка пропозицій щодо заохочення активу НДРКСС.
2.7. Науковий гурток кафедри (лабораторії) діє відповідно до Положення
про нього.
2.7.1. Організація роботи наукового гуртка покладається на керівника,
який призначається рішенням кафедри (лабораторії), та старосту, обраного із
числа курсантів, слухачів і студентів.
2.7.2. Керівник наукового гуртка відповідає за організацію та якісне
проведення його засідань, розгляд на них актуальних наукових доповідей,
підготовку конкурсних наукових робіт.
2.7.3. Робота наукового гуртка здійснюється відповідно до наукової та
навчальної діяльності кафедри (лабораторії).

2.7.4. Керівництво науковими дослідженнями курсантів, слухачів і
студентів за обраними напрямками здійснюється науково-педагогічним
складом, науковими співробітниками академії та інших вищих навчальних
закладів і наукових установ України, а також провідними фахівцями
правоохоронних органів.
2.8. Основними формами реалізації результатів НДРКСС є: виступи з
повідомленнями, доповідями, рефератами або науковими роботами на
семінарі, засіданні наукового гуртка, конференції; участь у конкурсах на
кращу наукову роботу; підготовка публікацій за результатами наукових
досліджень; розробка проектів (моделей) спецвиробів та технічних пристроїв,
комп’ютерних програм, методик тощо; розробка методичних рекомендацій,
навчальних програм та посібників; виконання наукових перекладів і
реферування; розробка практичних рекомендацій і пропозицій для
впровадження їх у практику і навчальний процес; підготовка і захист
курсових, дипломних та магістерських робіт; виконання індивідуальних
завдань науково-дослідного характеру.
3. Планування, облік та контроль НДРКСС
3.1. Планування НДРКСС спрямоване на забезпечення безперервної
участі кожного курсанта, слухача і студента в науково-дослідній роботі
шляхом проведення досліджень з тематики, розрахованої на весь період
навчання.
3.2. Заходи НДРКСС здійснюються відповідно до річних планів
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт академії, відділу
організації науково-дослідної роботи, навчально-наукових інститутів
(факультетів), кафедр, лабораторій, наукових гуртків, індивідуальних планів
науково-педагогічного складу.
3.3. Облік НДРКСС здійснюється відділом організації наукової роботи,
навчально-науковими
інститутами
(факультетами),
кафедрами,
лабораторіями, керівниками наукових гуртків шляхом накопичення та аналізу
цифрової, документальної, аудіовізуальної та іншої інформації.
3.4. На кожного курсанта, слухача і студента, які мають вагомі наукові
здобутки, заводиться обліковий документ – “Паспорт молодого науковця”.
3.5. Результати НДРКСС відображаються за встановленою формою у
звітах кафедр (лабораторій) та навчально-наукових інститутів (факультетів) і
надаються у встановлені строки до відділу організації науково-дослідної
роботи.
3.6. Загальний контроль за НДРКСС здійснюється відділом організації
наукової роботи.
4. Стимулювання НДРКСС

4.1. За досягнення в науково-дослідній роботі курсанти, слухачі і
студенти, а також їх наукові керівники заохочуються у встановленому
порядку.
4.2. Кращі наукові роботи курсантів, слухачів і студентів академії, які
відповідають вимогам навчальних програм, можуть зараховуватися їх авторам
як виконані курсові роботи. В умовах кредитно-модульної організації
навчального процесу за них можуть нараховуватися додаткові бали,
виставлятися екзаменаційні оцінки та заліки.
4.3. Випускники академії, які виявили сумлінне ставлення до навчання
та брали активну участь у НДРКСС, за клопотанням Вченої ради навчальнонаукового інституту (факультету) рішенням Вченої ради академії
рекомендуються до вступу до магістратури та ад’юнктури.
5. Матеріально-технічне забезпечення НДРКСС
5.1. Необхідні матеріальні витрати, пов’язані з проведенням науководослідної роботи, провадяться у встановленому порядку за рахунок коштів
академії, які виділяються на навчальні та наукові цілі.
5.2. Виконання наукових робіт курсантами, слухачами і студентами
здійснюється на базі навчальних кабінетів кафедр (лабораторій) і навчальнонаукових інститутів (факультетів), а також на базі практичних підрозділів
органів внутрішніх справ, з якими взаємодіє академія, на безоплатній основі.
Відділ організації науково-дослідної роботи

