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Координаційну раду з наукової роботи студентів (далі -  КРНРС) створено з 
метою підвищення якості підготовки кваліфікаційних кадрів, збереженню 
наукового потенціалу і створенню умов для розвитку наукової творчості 
молоді, що навчається, інтеграції її у науково-освітній простір. Діяльність 
КРНРС базується та здійснюється згідно з Законами України та наказами 
ректора ЗДМУ. КРНРС ЗДМУ здійснює свою роботу на основі та відповідно до 
даного Положення, затвердженого ректором ЗДМУ. Дане положення визначає 
порядок організації та роботи КРНРС. Вимоги даного положення є 
обов’язковими для виконання усіма співробітниками ЗДМУ, які беруть участь в 
організації науково-дослідної роботи. Інші нормативні документи щодо 
функціонування КРНРС повинні бути узгоджені з вимогами даного положення.

Структура та склад КРНРС ЗДМУ затверджується наказом Ректора з 
урахуванням побажань Студентської ради ЗДМУ. КРНРС ЗДМУ формується з 
викладачів та науковців, заступників деканів, а також із числа молодих 
науковців, аспірантів та студентів, що беруть активну участь у виконанні 
фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт університету. 
Курацію КРНРС ЗДМУ здійснює проректор з наукової роботи. КРНРС очолює 
висококваліфікований науковець, який має багатий досвід організації наукової 
діяльності. Керівництво КРНРС складається з голови та його заступників (з 
роботи зі студентами, з координації роботи зі Студентською радою та Радою 
молодих вчених, із взаємодії зі СЕТ кафедр і науковими та громадськими 
організаціями) та секретаря. Структура КРНРС включає в себе керівництво та 
відділи за напрямами роботи: відділ з міжвузівською взаємодією;
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організаційно-методичний відділ; РЯ-відділ; проектний відділ; редакційно- 
видавничий відділ; відділ з координації роботи СНГ кафедр і взаємодії з 
деканатами; відділ матеріально-технічного забезпечення; відео та фото 
забезпечення заходів; школа молодого дослідника; відділ по роботі з учнями 
Медичного фахового коледжу ЗДМУ і загальноосвітніми школами.

3. Мета та задачі КРНРС ЗДМУ
3.1 Основною метою створення КРНРС ЗДМУ є координація і корекція 

взаємодії між студентським науковим товариством, студентською радою, 
радою молодих вчених, аспірантами, докторантами та ректоратом, деканатами 
для інтенсифікації науково-дослідницької роботи, а також створення 
сприятливих умов для формування висококваліфікованих фахівців шляхом 
інтенсифікації науково-дослідницької діяльності студентів, участі їх в 
фундаментальних і прикладних дослідженнях з пріоритетних напрямів науки, 
забезпечення можливостей для розкриття творчого потенціалу талановитої 
молоді відповідно до вимог сучасної науки і практики.

3.2. Завдання КРНРС ЗДМУ:
- розвиток студентських та молодіжних наукових комунікацій в ЗДМУ і 

за його межами;
- діагностика і розвиток наукового потенціалу студентів та молодих 

вчених;
- формування мотивації у студентів і молодих вчених до більш 

поглибленого і творчого освоєння навчального матеріалу через участь у 
науково-дослідній роботі;

- впровадження в практику наукової, лікувальної, методичної та 
освітньої діяльності Університету результатів наукової творчості студентів;

- участь у підготовці резерву науково-педагогічних кадрів;
- сприяння підвищенню іміджу ЗДМУ.

4. Функції КРНРС ЗДМУ
- Організаційна та інформаційна підтримка наукової діяльності 

студентів.
- Координація роботи постійно діючих студентських гуртків, наукових 

секцій на кафедрах з актуальних наукових проблем фундаментальної, клінічної 
медицини, стоматології та фармації.

- Сприяння розвитку всіх форм науково-дослідної діяльності студентів.
- Наукова курація академічних груп обдарованої молоді.
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- Організація і проведення підсумкових науково-практичних 
конференцій студентів та молодих дослідників ЗДМУ та організація участі 
молодих вчених і студентів у регіональних наукових конференціях.

- Організація і проведення конкурсів на кращі наукові роботи серед 
студентів ЗДМУ.

- Організація та проведення наукових семінарів за науковими 
напрямками: гуманітарні, біоетичні, правові та економічні аспекти медицини і 
фармації, фундаментальна медицина, хірургія, терапія, кардіологія, педіатрія, 
неврологія, психіатрія, офтальмологія, клінічна лабораторна діагностика, 
стоматологія, розробка, створення та стандартизація лікарських засобів.

- Підтримка обласних і міських наукових програм, міжвишівська 
взаємодія на регіональному рівні.

- Сприяння участі кращих наукових робіт студентів ЗДМУ у 
всеукраїнських та міжнародних конференціях, симпозіумах, з'їздах.

- Залучення талановитих і зацікавлених студентів до виконання НДР, 
роботи в студентських наукових гуртках (СНГ), участі в олімпіадах і 
конкурсах, інтеграції СНГ кафедр.

- Сприяння розвитку та популяризації медичної науки серед студентів 
ЗДМУ та інших ВНЗ України.

- Підвищення мотивації студентів до участі в науковій діяльності.
- Допомога в публікації матеріалів підсумкових відкритих науково- 

практичних конференцій студентів.
- Науково-організаційна та методична допомога при проведенні 

експериментальних та клінічних досліджень студентами.
- Взаємодія з науковими товариствами молодих вчених і студентів 

медичних вишів України і зарубіжжя, проведення спільних досліджень, 
тренінгів, семінарів та організація інших форм роботи.

- Розробка та підготовка інформаційно-методичної та організаційно- 
розпорядчої документації та рекомендацій щодо здійснення науково-дослідної, 
науково-методичної, науково-організаційної діяльності студентів і молодих 
вчених Університету, проведення консультаційної роботи зі студентами 
Університету.

5. Права та обов'язки голови КРНРС ЗДМУ
5.1 Голова КРНРС ЗДМУ зобов'язаний:
- сприяти вдосконаленню необхідних умов для розвитку студентської 

науки в ЗДМУ;
- виконувати свої функції відповідно до цього Положення та наказів 

Ректора ЗДМУ;
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- координувати і коригувати взаємодію між студентським науковим 
товариством, студентською радою, радою молодих вчених, аспірантами, 
докторантами та ректоратом, деканатами для інтенсифікації науково- 
дослідницької роботи, а також створення сприятливих умов для підготовки 
кадрового резерву;

- керувати роботою КРНРС ЗДМУ з підготовки проектів звітів про 
підсумки науково-дослідної роботи студентів і молодих вчених ЗДМУ;

- проводити методичну та консультаційну роботу з членами КРНРС 
ЗДМУ, студентами, молодими вченими, аспірантами і докторантами з питань 
молодіжної науки;

- вести засідання КРНРС ЗДМУ;
- направляти, координувати, коригувати та контролювати роботу 

студентського наукового товариства, ради молодих вчених, наукового сектора 
студентської ради ЗДМУ;

- звітувати перед Ректором і Вченою Радою ЗДМУ про виконану роботу 
за минулий період;

- контролювати і координувати інформаційний супровід діяльності 
студентського наукового товариства, ради молодих вчених та наукового 
сектора студентської ради.

5.2 Голова КРНРС ЗДМУ має право:
- бути присутнім на нарадах та/або засіданнях кафедр та інших наукових 

підрозділів ЗДМУ, включаючи наукові секції, семінари, гуртки, вікторини та 
ін., на яких розглядаються питання організації НДРС Університету;

- запитувати і отримувати від керівників і співробітників кафедр та інших 
наукових підрозділів Університету, а також заступників деканів, членів 
студентської ради, ради молодих вчених та студентського наукового товариства 
необхідні дані про організацію НДРС.

6. Обов’язки КРНРС ЗДМУ
КРНРС ЗДМУ зобов'язана:
- координувати та коригувати взаємодію між студентським науковим 

товариством, студентською радою, радою молодих вчених, аспірантами, 
докторантами та ректоратом, деканатами для інтенсифікації науково- 
дослідницької роботи, а також для створення сприятливих умов для 
формування висококваліфікованих фахівців шляхом інтенсифікації науково- 
дослідницької діяльності студентів, участі їх у фундаментальних і прикладних 
дослідженнях з пріоритетних напрямів науки, забезпечення можливостей для 
розкриття творчого потенціалу талановитої молоді відповідно до вимог 
сучасної науки і практики;
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- готувати аналітичні матеріали (звіти, довідки, статті, доповіді та ін.) про 
стан і перспективи розвитку НДРС в З ДМУ;

- розробляти проекти методичної, інформаційної документації по 
здійсненню НДРС в З ДМУ;

- забезпечувати інформаційний супровід молодіжної науки.

7. Права КРНРС ЗДМУ
7.1 КРНРС ЗДМУ має право:
- контролювати НДРС, особливо в академічних групах обдарованої 

молоді;
- вносити на розгляд проректора з наукової роботи, керівників кафедр, 

факультетів пропозиції по формуванню груп обдарованої молоді, заохочення 
студентів, що найбільш активно займаються науковою діяльністю;

- рішення, що приймаються КРНРС ЗДМУ, є обов'язковими для 
виконання всіма членами студентської ради, ради молодих вчених, 
студентського наукового товариства.

7.2 КРНРС ЗДМУ взаємодіє з усіма структурними підрозділами ЗДМУ з 
питань організації, проведення, технічної та інформаційної підтримки НДРС.

7.3 Для виконання своїх функцій з питань організації та координації 
наукової і науково-дослідної роботи студентів і молодих вчених КРНРС ЗДМУ 
взаємодіє з проректором з наукової роботи Університету, відділом аспірантури 
і докторантури і деканатами (з питань рекомендації студентів для наукової 
роботи в ЗДМУ), радою молодих вчених Університету; студентською радою (з 
питань організації науково-дослідної роботи студентів), кафедрами (з питань 
роботи студентського наукового товариства та наукової активності академічних 
груп обдарованої молоді).

7.4 Засідання КРНРС ЗДМУ проводяться не рідше одного разу на місяць.

8. Відповідальність
8.1 КРНРС несе відповідальність за несвоєчасне і неналежне виконання 

покладених на неї завдань і функцій, недотримання вимог чинного 
законодавства України та внутрішніх нормативних документів при здійсненні 
функцій, покладених на КРНРС.

8.2 Голова КРНРС несе відповідальність за:
- неналежне виконання своїх обов’язків та обов’язків членів КРНРС з усіх 

видів діяльності, передбачених чинним законодавством України;
- невиконання наказів органів управління, ректора, першого проректора 

та інших проректорів;
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- вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а 
також за дії (бездіяльність) підлеглих осіб, у встановленому діючим 
законодавством порядку.

8.3 На членів КРНРС покладається відповідальність за:
- невиконання розпоряджень керівника та завдань і функцій згідно з 

посадовими інструкціями;
- недотримання норм професійної етики та моралі;
- неналежне виконання своїх посадових обов’язків;
- недотримання трудової дисципліни;
- вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, у 

встановленому, діючим законодавством, порядку;
- розголошення персональних даних -  в межах, визначених чинним 

адміністративним і кримінальним законодавством України.

9.1. Дане Положення вступає в дію з моменту його затвердження 
ректором Університету.

9.2. Передбачається можливість щорічно вносити зміни та доповнення до 
змісту цього Положення, що пройшли затвердження рішенням КРНРС.

9. Прикінцеві положення

Голова КРНРС ЗДМУ, професор 
Секретар КРНРС ЗДМУ, старший викладач

РОЗРОБЛЕНО:

І.Ф. Бєленічев 
Ю.Ю. Абросімов

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з наукової роботи 
Проректор з науково-педагої 
та навчальної роботи, доцеш 
Заступник ректора з кадрови 
Заступник ректора з економі 
Начальник юридичного відді 
Голова студентської ради

Перший проректор, доцент

С.А. Моргунцова 
Н.М. Бавицька
B. К. Гончар
C. В. Скріпкін 
В.В. Турчиненко

М.О. Авраменко 
В.О. Туманський


