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ПОЛОЖЕННЯ 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.  Гурток «Машинне навчання» (далі – Гурток) наукового, науково-
технічного спрямування в КПІ ім. Ігоря Сікорського  створюється при кафедрі 
автоматизації проектування енергетичних процесів і систем теплоенергетичного 
факультету наказом першого проректора  КПІ ім. Ігоря Сікорського та 
використовує у своїй діяльності матеріально-технічну базу кафедри автоматизації 
проектування енергетичних процесів і систем теплоенергетичного факультету.    

1.2.  Гурток у своїй діяльності керується наказами та розпорядженнями 
Міністерства освіти і науки України, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
Положенням про студмістечко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положення про 
студентське самоврядування КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексом честі КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, Правилами призначення академічної стипендії КПІ 
ім. Ігоря Сікорського та цим Положенням. 

1.3.  Організаційну підтримку, контроль та координацію діяльності Гуртка 
здійснює Департамент з навчально-виховної роботи спільно з Департаментом науки 
та інноватики. 

1.4.  Гурток у своїй діяльності керується принципами рівноправності членів 
Гуртка, самоврядування, відкритості та прозорості діяльності, органічного зв’язку 
науково-дослідної роботи з навчальним процесом. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ГУРТКА 

2.1.  Гурток створюється з метою: 

2.1.1  здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових 
досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових 
конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для 
забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців 
інноваційного типу. 

2.1.2  забезпечення сприятливих умов для розвитку та організації 
культурного дозвілля студентів їх інтелектуальний розвиток у студентському 
середовищі КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

2.1.3  популяризації наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння 
залученню осіб, які навчаються, зокрема, серед молодших курсів, до наукової та 
інноваційної діяльності; 

2.1.4  підготовки студентської молоді до самостійної наукової роботи; 



2.1.5  організації та проведення в університеті наукових конкурсів, 
публічних лекцій, наукових читань, семінарів, олімпіад із залученням студентів, 
викладачів та працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

2.1.6  сприяння підвищенню якості наукових досліджень  студентів; 

2.1.7  поглибленого вивчення студентами обраної дисципліни; 

2.1.8  одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних 
результатів; 

2.1.9  сприяння участі студентів у Міжнародних та Всеукраїнських 
конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних, гуманітарних 
наук, у Міжнародних та Всеукраїнських олімпіадах, змаганнях, конкурсах тощо; 

2.1.10  сприяння обміну інформацією між дослідниками; 

2.1.11 проведення наукових досліджень, експериментальних та 
інноваційних розробок тощо спільних з кафедрами, науковими та науково-
дослідними установами та ін.; 

2.1.12  участі у виданні збірок наукових праць студентів та інших 
науково-інформаційних матеріалів;  

2.1.13 забезпечення належної організації науково-дослідної та 
методичної роботи у сфері патріотичного виховання; 

2.1.14 організації навчальної та виховної роботи зі студентською 
молоддю, підвищення її інтелектуального рівня. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГУРТКА 

3.1. Членом Гуртка може бути студент КПІ ім. Ігоря Сікорського, який 
згоден з цим Положенням і готовий брати активну участь у роботі Гуртка. 

3.2. З метою поглиблення дослідження за проблематикою наукової 
діяльності Гуртка до його роботи можуть долучатися працівники університету. 

3.3. Для поглиблення вивчення та засвоєння матеріалу до роботи гуртка 
можуть долучатися аспіранти. 

3.4. Члени Гуртка мають право: 

            3.4.1. брати участь у планових заходах Гуртка; 

3.4.2. брати участь в обговоренні та внесення пропозицій щодо вирішення 
питань, пов’язаних з діяльністю Гуртка; 



3.4.3. брати участь в олімпіадах, конкурсах та змаганнях, представляючи 
КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

3.4.4 . користуватися матеріально-технічною базою кафедри автоматизації 
проектування енергетичних процесів і систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, за якою 
закріплений Гурток. 

3.5. Члени Гуртка  зобов’язані: 

3.5.1. сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, покладені на них 
керівником Гуртка; 

3.5.2. активно брати участь у підготовці та проведенні заходів, які 
організовує та проводить Гурток; 

            3.5.3. залучати якомога більшу кількість студентів до наукової діяльності; 

3.5.4. дбайливо ставитись до майна та обладнання КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

3.5.5. звітувати про свою роботу та надавати необхідну інформацію 
керівнику Гуртка; 

3.5.6. сприяти підвищенню престижу та авторитету КПІ 
ім. Ігоря Сікорського; 

3.5.7. дотримуватись даного Положення. 

 

4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ГУРТКА 

4.1 Положення про Гурток  затверджуються наказом першого проректора 
КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до «Порядку створення  гуртків, секцій, 
товариств, об’єднань та  клубів за інтересами студентів наукового, науково-
технічного, культурного, фізкультурно-оздоровчого та спортивного спрямування в 
КПІ ім. Ігоря Сікорського». 

4.2 Керівництво Гуртком здійснює д.е.н, професор кафедрі автоматизації 
проектування енергетичних процесів і систем Сігайов Андрій Олександрович, без 
додаткової оплати. 

4.2.1 У разі необхідності новий керівник Гуртка призначається наказом 
першого проректора університету за поданням декана теплоенергетичного 
факультету, за яким закріплений Гурток. 

4.3 Керівник Гуртка підзвітний  завідуючому кафедри автоматизації 
проектування енергетичних процесів і систем теплоенергетичного факультету, за 
якою закріплено даний Гурток, проректору з науково-педагогічної роботи 



(навчально-виховний напрям) і проректору з наукової роботи КПІ 
ім. Ігоря Сікорського. 

4.4 Керівник Гуртка: 

4.4.1 організовує планування діяльності гуртка; 

4.4.2 щорічно подає план роботи на навчальний рік, протягом 30 днів з 
початку навчального року; 

4.4.3 координує та відповідає за проведення студентських заходів в рамках 
діяльності Гуртка; 

4.4.4 надає пропозиції Департаменту з навчально-виховної роботи та 
Департаменту науки та інноватики щодо наукової та інноваційної діяльності, а 
також вдосконалення навчально-виховного процесу в університеті; 

4.4.5 готує подання/пропозиції для стипендіальних комісій 
факультетів/інститутів; 

4.4.6 проводить системний аналіз роботи Гуртка та його досягнень, що 
стосується студентської навчальної, навчально-виховної, соціально-правової, 
інтелектуально-іміджевої, навчально-просвітницької, міжнародної, 
інтернаціональної та інших сфер діяльності. 

4.5 У своїй діяльності керівник Гуртка керується нормативно-правовими 
актами України, нормативною базою університету. 

 

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГУРТКА 

5.1 Гурток використовує у своїй діяльності матеріально-технічну базу 
кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем 
теплоенергетичного факультету, за якою закріплений. 

5.2 Фінансування діяльності Гуртка здійснюється за рахунок коштів: 

5.2.1 добровільних членських внесків; 

5.2.2 надходжень від спонсорів, організацій та фізичних осіб України та із-
за кордону тощо. 

5.3 Фінансові кошти Гурток має право витрачати, згідно із затвердженим 
кошторисом кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем 
теплоенергетичного факультету, за якою закріплений. 

 



6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКА 

6.1 Припинення діяльності Гуртка здійснюється наказом першого 
проректора Університету за поданням декана теплоенергетичного факультету, за 
яким закріплений Гурток. 

 
 
Декан теплоенергетичного факультету                                            Є.М. Письменний 
 


