


 

 

 

 

– узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи студентів, аспірантів 

та молодих вчених; 

– створення сприятливих умов для участі студентів, аспірантів та молодих вчених в 

наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо; 

– сприяння вирішенню конкретних практичних проблем суб’єктів господарювання шляхом 

залучення творчого потенціалу студентів, аспірантів та молодих вчених; 

– організація та розвиток міжнародної наукової і культурної співпраці зі студентами та 

молодими вченими інших закладів вищої освіти, наукових установ та організацій; 

– взаємодія із засобами масової інформації з метою висвітлення наукової діяльності 

студентів, аспірантів та молодих вчених; 

– виконання інших завдань, які відповідають меті СНТ та цьому Положенню. 

2.4. Відповідно до своєї мети та завдань СНТ: 

– приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність; 

– проводить організаційні, наукові та освітні заходи; 

– популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, поширює серед осіб, які 

навчаються та працюють в університеті, інформацію про наукові заходи закладів вищої освіти, 

наукових організацій та установ України й інших країн; 

– проводить конкурси наукових робіт на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи 

для стимулювання наукових досліджень осіб, які навчаються та працюють в університеті; 

– висвітлює свою діяльність на веб-сайті, готує інформацію для періодичних видань 

університету, а також інших засобів масової інформації; 

– представляє інтереси студентів, аспірантів і молодих вчених перед адміністрацією 

університету та іншими організаціями з питань наукової роботи; 

– сприяє підвищенню якості наукових досліджень; 

– сприяє захисту інтелектуальної власності студентів, аспірантів та молодих вчених; 

– сприяє обміну інформацією між молодими вченими; 

– співпрацює та координує свою діяльність з науковими товариствами студентів та молодих 

вчених інших закладів вищої освіти, сприяє розвитку міжуніверситетської та міжнародної 

співпраці; 

– взаємодіє з молодими вченими Національної академії наук України та національних 

галузевих академій наук, науковими та науково-дослідними установами, громадськими 

організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами усіх форм власності; 

– виконує інші функції відповідно до законів України та цього Положення. 

2.5. СНТ співпрацює з адміністрацією університету, органами студентського самовряду-

вання університету, науковими та науково-дослідними установами, державними органами 

України, органами місцевого самоврядування, громадськими та комерційними організаціями 

України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності СНТ. 

 

3. Структура та керівні органи СНТ університету. 

3.1. Основними структурними підрозділами СНТ університету є студентські наукові 

товариства студентів, аспірантів та молодих вчених Інституту педагогічної освіти (ІПО) та 

факультетів університету, які делегують своїх членів на конференцію СНТ університету. 

Вищим керівним органом СНТ університету є Конференція.  

Делегатами конференції СНТ університету можуть бути всі члені СНТ ІПО та факультетів 

університету. Голова СНТ університету за погодженням з головами СНТ ІПО та факультетів 

може визначати представництво СНТ ІПО та факультетів на конференції СНТ університету.  

3.2. Конференція СНТ університету: 

– визначає основні напрями діяльності СНТ університет; 

– обирає голову та заступників голови (за необхідності) СНТ університету; 

– заслуховує звіт голови СНТ про діяльність за звітний період та оцінює його роботу; 

– приймає рішення про дострокове відкликання голови або заступників голови СНТ 

університету у разі визнання їх роботи незадовільною; 

– заслуховує звіти про роботу СНТ ІПО та факультетів; 



 

 

 

 

– затверджує символіку, штамп і бланки СНТ; 

– приймає рішення про винесення змін та доповнень до цього Положення. 

3.3. У період між Конференціями керівництво поточною діяльністю СНТ здійснює його 

голова, який координує свою роботу з головами СНТ ІПО та факультетів.  

3.4. Голова СНТ університету скликає конференцію СНТ один раз на рік. Позачергові 

конференції скликаються головою СНТ університету на вимогу голів СНТ ІПО та факультетів. 

3.5. Конференція є повноважною за наявності не менше 2/3 делегатів від СНТ ІПО та 

факультетів. 

 

4. Членство в СНТ університету. 

4.1. Членство в СНТ університету здійснюється на добровільних засадах. Членами СНТ 

можуть бути особи, які відповідають вимогам п. 1.5 цього Положення, визнають його та 

активно долучаються до роботи у СНТ. 

4.2. Члени СНТ користуються правом: 

– обирати та бути обраними у керівні органи СНТ; 

– отримувати інформацію щодо діяльності СНТ; 

– брати участь у заходах та проектах, які організовує СНТ; 

– брати участь у обговоренні та висувати пропозиції щодо усіх питань діяльності СНТ. 

4.3. Члени СНТ університету зобов’язані: 

– дотримуватися вимог цього Положення про СНТ; 

– сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, покладені на них СНТ; 

– брати активну участь у науковій роботі та заходах, які організовує СНТ; 

– виконувати рішення керівних органів СНТ; 

– пропагувати діяльність СНТ, сприяти підвищенню престижу та авторитету СНТ та 

Університету. 

4.5. Припинення членства у СНТ університету може бути здійснено у випадку завершення 

особою навчання або роботи в університеті. 

 

5. Студентські наукові товариства ІПО та факультетів університету. 

5.1. СНТ ІПО та факультетів університету об’єднують студентів, аспірантів та молодих 

вчених ІПО та факультетів університету, які займаються науковими дослідженнями у 

відповідних галузях науки. 

5.2. СНТ ІПО та факультетів університету реалізують мету та завдання СНТ університету. 

5.3. Вищим керівним органом СНТ ІПО та факультетів університету є Загальні збори 

його членів. Вони повноважні за присутності більше половини членів СНТ. Рішення Загальних 

зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів. 

5.4. У період між Загальними зборами керівництво поточною діяльністю СНТ ІПО та 

факультетів університету здійснюють голови відповідних СНТ, які обираються на загальних зборах; 

5.5. Чергові загальні збори СНТ ІПО та факультетів університету проводяться щорічно. 

5.6. Позачергові загальні збори СНТ ІПО та факультетів університету скликаються їх 

головами на вимогу більшості членів відповідних СНТ. 

5.6. Загальні збори СНТ ІПО та факультетів університету: 

– обирають голову та заступника голови (за необхідності) відповідного СНТ;  

– заслуховують і затверджують звіт голови про роботу відповідного СНТ; 

– приймають рішення про дострокове відкликання голови СНТ або його у раз визнання 

їхньої роботи незадовільною; 

– затверджують символіку СНТ. 

5.7. Поточні засідання СНТ ІПО та факультетів університету проводяться щомісячно. 

5.8. Щорічно всі СНТ ІПО та факультетів університету проводять відкриті засідання на 

які запрошуються всі члени інших СНТ університету. 

 

 

 



 

 

 

 

5.9. Голови СНТ ІПО та факультетів університету: 

– здійснюють керівництво поточною роботою; 

– скликають засідання СНТ, головують на них, підписують прийняті документи; 

– в період між засіданнями СНТ діють в межах своїх повноважень; 

– можуть делегувати окремі повноваження своїм заступникам; 

– координують свою діяльність з головою СНТ університету та головами СНТ ІПО та 

інших факультетів університету 

– звітують про свою роботу на загальних зборах СНТ університету та загальних зборах 

відповідного СНТ ІПО та факультетів університету. 

 

Проректор з наукової роботи                                              Борейко В. І. 

 

Голова студентської ради університету                            Мартинюк С. 

 


