пошук інформації та реферування статей;
доповіді на лекціях, семінарах, практичних заняттях;
доповіді на науково-практичних конференціях;
виконання творчих (пошукових, дослідницьких, аналітичних) робіт в період
навчальної та виробничої практики;
2.4.2. У поза навчальний час:
конкурси за спеціальностями;
тижні та декади спеціальностей;
наукові статті та реферати;
студентські науково-практичні конференції;
олімпіади, конкурси;
підготовка, виготовлення та модернізація навчально-методичних матеріалів,
обладнання навчальних кабінетів;
випуск бюлетенів, загальноколеджної газети;
вивчення стану діяльності кооперативних організацій, підприємств
Житомирської області та надання їм допомоги.
3. Структура, організація, керівництво та членство
3.1.Робота наукового товариства здійснюється у секціях:
Секція загальноекономічних проблем та проблем соціального розвитку.
Секція з проблем правового забезпечення підприємницької та економічної
діяльності суб'єктів господарювання.
Секція з проблем фінансового та бухгалтерського обліку.
Секція з дослідження сучасних комп'ютерних технологій.
Секція з питань дослідження товарного ринку.
Секція з проблем ресторанного бізнесу.
3.2. Роботою секцій керують голови циклової комісії (або інші педагогічні працівники
за рішенням циклової комісії) відповідно до напрямку роботи секції.
3.3. Організаційне та методичне керівництво науково-дослідницькою роботою в
коледжі здійснюється Радою, очолюваною заступником директора коледжу з навчальнометодичної роботи.
Рада товариства обирається терміном на один рік на загальних зборах товариства (по
2 представники від кожної секції (один викладач, один студент).
3.4. Для підвищення рівня науково-дослідницької і творчої діяльності до роботи в
Раді та секціях можуть залучатись висококваліфіковані працівники суб'єктів
господарювання усіх форм власності, науково-педагогічні працівники ВНЗ III- IV рівнів
акредитації.
3.5.У секції, за рішенням її членів, можуть створюватись підсекції або творчі групи,
які займаються окремими, більш конкретними питаннями.
З.б.Залучення студентів до наукового товариства здійснюється, починаючи з першого
курсу поступово:
на першому етапі;
- реферативна робота;
- доповіді на семінарських і практичних заняттях.
на другому етапі:
- дослідницькі практичні (курсові) роботи;
- робота в наукових семінарах;
- доповіді на наукових конференціях;
- наукові статті та реферати;
- проведення конкурсів за спеціальностями, олімпіад тощо.

4.

Матеріально-технічне забезпечення

4.1. Члени наукового студентського товариства для здійснення своєї діяльності
користуються обладнанням, оргтехнікою, приладами навчальних кабінетів, лабораторій та
інших підрозділів коледжу, бібліотекою.
4.2. Науково-дослідницька робота може проводитись на основі замовлень організацій
і підприємств споживчої кооперації та підприємств інших форм власності.
4.3. Матеріально-технічне забезпечення науково - дослідницької та творчої роботи
студентів здійснюється за рахунок коштів коледжу на навчальні витрати, може
використовуватись фінансова допомога базових підприємств та інших організацій і установ.
4.4. Директор коледжу всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності
наукового товариства студентів
(надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує
телефонним зв'язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення
інформаційних стендів тощо).
5.3аохочення студентів, викладачів та інших співробітників
5.1.3а успіхи, досягнуті в науково-дослідницькій роботі студенти можуть
заохочуватись:
грошовими преміями та іншими подарунками;
почесними грамотами, грамотами, подяками, дипломами;
науково-дослідницькі та творчі роботи, виконані студентами в позааудиторний
час, такі що відповідають вимогам навчальних програм, можуть бути зараховані як відповідні
лабораторні, практичні; курсові (при їх наявності) та інші види навчальних робіт;
кращі роботи студентів можуть бути представлені для участі у міжвузівських
конкурсах, виставках;
кращі студенти можуть приймати участь в предметних олімпіадах,
конкурсах професійної майстерності;
кращі студенти можуть приймати участь у міжвузівських студентських науковопрактичних конференціях.
5.2. Викладачі - активні організатори і керівники науково-дослідницької і творчої роботи
студентів можуть відзначатись грошовими преміями та іншими подарунками; почесними
грамотами. Організація і якість науково-дослідницької роботи буде враховуватись при черговій
атестації викладачів.

