1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Наукове товариство студентів (надалі СНТ) є студентською
самоврядною організацією Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної
академії ім. Тараса Шевченка (далі КОГПА), що активно сприяє розвитку науки
та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі,
пропагує наукові цінності, займається проведенням молодіжних наукових
заходів, а також інформує студентів про наукову діяльність на факультетах та
за їх межами.
2. У роботі наукового товариства студентів беруть участь особи віком до
22 років, які навчаються у закладі вищої освіти.
3. СНТ забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у КОГПА
ім. Тараса Шевченка, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки
наукових ідей, інновацій та обміну науковими знаннями.
4. У своїй діяльності СНТ керується чинним законодавством України,
Статутом КОГПА ім. Тараса Шевченка, Положенням про СНТ ЗВО (надалі
Положення).
5. У СНТ відсутня система членських внесків.
6. Результати роботи СНТ оприлюднюються на офіційному сайті КОГПА
ім. Тараса Шевченка.
7. Зміни і доповнення до Положення вносяться і затверджуються на
Загальних зборах СНТ згідно з чинним законодавством та Статутом академії.
2. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ
Студентське наукове товариство діє на принципах:
 свободи наукової діяльності;
 добровільності, колегіальності, гласності і відкритості;
 рівності права осіб, які навчаються у закладі вищої освіти на участь у
діяльності СНТ;
 верховенства наукової ініціативи та наукового співробітництва;
 інтеграції навчальної та наукової роботи.
3. ФУНКЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ
Представлення інтересів студентів перед адміністрацією закладу вищої
освіти та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку
академічної кар’єри.
Взаємодія з Національною академією наук України та національними
галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами.
Сприяння у переведенні міжнародної наукової співпраці із площини
мобільності до співробітництва, здійсненні пошуків нових партнерів в освітніх
проектах та наукових дослідженнях.

Інформування про заплановані місцеві, обласні, регіональні, всеукраїнські
та міжнародні студентські наукові конференції, конкурси, мистецькі виставки,
міжнародні наукові програми, гранти і про можливість участі в них членів СНТ.
Організація і проведення наукових заходів згідно з планом наукової
роботи ЗВО та планом роботи СНТ (міжнародні, всеукраїнські, вузівські,
міжвузівські конференції, форуми, конкурси, симпозіуми, олімпіади, круглі
столи та інші заходи, заплановані в Україні та за кордоном) тощо.
Популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння
залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності.
Сприяння розвитку міжвузівського співробітництва, забезпечення
підвищенню якості наукових досліджень, сприяння обміну інформацією між
молодими вченими та дослідниками.
Участь у підготовці та проведенні предметних студентських олімпіад,
організації конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт за галузями наук.
Виконання інших функції, передбачених положеннями про наукові
товариства студентів та іншими законами України.
4. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ МЕТА СНТ:
 координація, організаційне та науково-методичне забезпечення роботи
з обдарованою молоддю;
 створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих
здібностей студентів, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової
діяльності у процесі навчання, участь у вирішенні актуальних науковопедагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем;
 всебічне сприяння пошуковій, дослідницькій та науковій діяльності з
науково-педагогічними працівниками, що безпосередньо займаються науковою
роботою.
5. ЗАВДАННЯ СНТ:
 активізація пошукової, навчально-дослідної діяльності студентства з
метою забезпечення найбільш глибокого й повного оволодіння обраною
педагогічною спеціальністю;
 формування навичок самостійного проведення наукових досліджень та
творчого підходу до вирішення актуальних проблем розвитку науки в Україні;
 надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам
у реалізації наукових ідей, пошукових пропозицій тощо;
 підготовка та випуск студентських наукових праць, видань;
 стимулювання студентської обдарованої молоді для досягнення
наукових результатів;
 надання рівних можливостей набуття молодими науковцями досвіду
організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, семінарах,

конференціях, форумах всеукраїнського та міжнародного рівнів;
 сприяння розвитку міжвузівського співробітництва студентів, їх
мобільності в Україні та за рубежем.
6. СТРУКТУРА СНТ
Структура наукового товариства студентів та організаційний механізм
його діяльності визначаються положенням, яке затверджується вищим
колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального
закладу – Загальними зборами СНТ КОГПА ім. Тараса Шевченка.
Органи управління СНТ формуються на демократичних засадах шляхом
виборів.
Органами управління СНТ є:
- Загальні збори членів СНТ;
- Рада СНТ;
- голова СНТ та його заступник.
Головним органом управління СНТ КОГПА є Загальні збори, які
скликаються не рідше одного разу в навчальний семестр.
Координаційним органом є Рада СНТ КОГПА.
До складу Ради СНТ КОГПА входять представники факультетів і
коледжу, з числа яких обираються голова, секретар та заступник голови СНТ.
Голова СНТ і його заступник є виконавчими органами СНТ.
На час відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Термін
повноважень заступника СНТ – 2 роки з правом переобрання на аналогічний
період.
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СНТ
У роботі СНТ беруть участь студенти, які навчаються у ЗВО та
займаються науковою діяльністю.
Прийом у члени СНТ відбувається на підставі заяви вступника.
Припинення членства в СНТ відбувається на підставі:
- письмової заяви;
- відмови від участі у роботі СНТ;
- порушення дотримання Положення про СНТ;
- закінчення навчання, відрахування з навчального закладу.
Члени СНТ та його представники зберігають свої повноваження в разі
тимчасової втрати статусу особи, яка навчається в академії, після отримання
диплома молодшого спеціаліста, бакалавра при продовженні навчання з нового
навчального року за іншими рівнями здобуття вищої освіти.

ЧЛЕНИ СНТ МАЮТЬ ПРАВО:
 обирати та бути обраними у керівні органи СНТ;
 брати участь в обговоренні та вносити пропозиції щодо вирішення
питань, пов’язаних з організаційною, інформаційною та науковою діяльністю
СНТ;
 подавати пропозиції щодо нагородження студентів-переможців та
призерів творчих змагань, олімпіад, конкурсів;
 відзначати наукових керівників і кращих організаторів студентської
наукової творчості;
 висловлювати та подавати пропозиції при обговоренні діяльності СНТ;
 проводити студентські наукові конференції, конкурси, круглі столи та
семінари;
 сприяти формуванню та підвищенню позитивного іміджу діяльності
СНТ як наукової молодіжної студентської організації.
ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СНТ:
1) дотримуватися правил цього Положення;
2) брати активну участь у діяльності СНТ;
3) виконувати рішення керівних органів СНТ.
8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ СНТ
1. Головним органом управління СНТ КОГПА є Загальні збори, які
скликаються 2 рази на рік: на початку та по закінченні навчального року.
Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Радою СНТ у разі нагальної
потреби або на вимогу не менше 2/3 від загальної кількості членів СНТ.
На Загальні збори кожна академічна група академії та коледжу КОГПА
ім. Тараса Шевченка делегує 2 представника до СНТ. Складання списку
делегатів та їх інформування про участь здійснюється не менше, ніж за 7 днів
до проведення Загальних зборів. Проведення виборів делегатів покладається на
старост відповідних академічних груп. Найменша кількість представників,
достатня для проведення Загальних зборів, становить 2/3 загальної кількості
делегатів.
Функції Загальних зборів:
- розглядати питання щодо внесення змін і доповнень до цього
Положення;
- обирати та звільняти членів Ради та Голову СНТ;
- заслуховувати звіт про діяльність СНТ КОГПА ім. Тараса Шевченка
від Голови СНТ та приймати рішення щодо якості його роботи, а також методів
її вдосконалення.
2. Порядок проведення Загальних зборів СНТ:

2.1. Перед початком Загальних зборів СНТ здійснюється реєстрація
делегатів. Легітимність рішень Загальних зборів СНТ визначається присутністю
2/3 загальної кількості делегатів.
2.3. Головує на Загальних зборах Голова СНТ або, в разі його відсутності
або припинення повноважень, обраний Загальними зборами делегат. На
початку Загальних зборів СНТ із числа делегатів обирається секретар та
лічильна комісія.
2.4. За потреби новообраний секретар має право обрати собі одного
заступника з числа делегатів Загальних зборів СНТ.
2.5. Кількісний склад лічильної комісії Загальних зборів не може бути
меншим ніж 3 особи.
2.6. Обговорення питань на Загальних зборах СНТ відбувається
відповідно до затвердженого нею порядку денного. До порядку денного
позачергових Загальних зборів СНТ обов’язково вносяться питання, що були
запропоновані до розгляду в поданні про її скликання. На пропозицію делегатів
до порядку денного Загальних зборів СНТ можуть бути внесені також інші
питання.
2.7. Загальні збори СНТ проводяться гласно та відкрито. Присутні, які не
є делегатами, мають право виступу на Загальних зборах за дозволом голови
Загальних зборів, який встановлює регламент виступу. Виступ даної особи
повинен бути внесений до порядку денного.
2.8. Рішення на Загальних зборах СНТ ухвалюються шляхом прямого
відкритого голосування делегатів. Таємне голосування проводиться у випадках,
передбачених цим Положенням, або за рішенням, підтриманим не менш як
половиною присутніх делегатів. Делегати голосують особисто; передання
делегатом права голосу на Конференції іншій особі не допускається.
Рішення Загальних зборів СНТ вважається прийнятим, якщо за нього
проголосували не менше, як 50%+1 від загальної кількості делегатів.
У разі прийняття рішення на Загальних зборах СНТ шляхом таємного
голосування, що передбачає виготовлення бюлетенів, проведення такого
голосування та підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати
таємного голосування оформлюються протоколом лічильної комісії, який
підписується усіма її членами.
2.9. Загальні збори СНТ протоколюються. Ведення протоколу
покладається на секретаря Загальних зборів. Протокол складається упродовж
трьох днів з дня проведення Загальних зборів СНТ і підписується головою та
секретарем Загальних зборів. У разі необхідності робиться витяг з протоколу.

9. РАДА СНТ
Рада СНТ обирається з числа членів товариства в кількості 13 осіб.
Члени товариства – пропонують свої кандидатури на голову, заступника
голови, секретаря і членів Ради СНТ.
До Ради СНТ входять:
1) голова СНТ;
2) заступник голови СНТ;
3) секретар СНТ;
4) представники факультетів і Фахового коледжу;
Секретар СНТ веде документацію СНТ є відповідальним за
оприлюднення діяльності у ЗМІ.
Для координації діяльності до роботи Ради СНТ може запрошуватися
проректор з наукової роботи КОГПА, завідувачі кафедр, наукові керівники
(координатори).
Рада СНТ збирається згідно з планом роботи, але не рідше одного разу на
місяць.
Рада СНТ здійснює такі функції:
- розробляє план заходів з організації роботи СНТ на навчальний рік;
- здійснює управління роботою СНТ;
- сприяє організації нових студентських гуртків, наукових лабораторій
для дослідження актуальних наукових проблем;
- організовує проведення тематичних конференцій у КОГПА та між
ЗВО;
- бере участь у відборі студентських наукових праць на всеукраїнські,
галузеві та регіональні конкурси;
- бере участь у формуванні списку рекомендованих членів СНТ для
направлення до аспірантури;
- сприяє організації і проведенні зустрічей студентів із діячами науки;
- здійснює пропаганду наукової діяльності студентів у засобах масової
інформації та мережі Інтернет;
- розвиває студентські міжнародні та міжвузівські зв’язки, рекомендує
для відрядження членів СНТ у ЗВО України і за кордон для участі в
конференціях, конкурсах і з метою освоєння нових методів досліджень, обміну
досвідом організаційної й організаційно-дослідницької роботи;
- вносить пропозиції щодо заохочення активних учасників СНТ;
- приймає рішення щодо членства в СНТ.
10. ГОЛОВА СНТ:
Обирається на Загальних зборах СНТ більшістю голосів закритим
голосуванням терміном на два роки (не більше двох термінів).
Кандидатом на посаду Голови може бути особа віком до 23 років із числа
студентів і магістрантів КОГПА ім. Тараса Шевченка, яка має здобутки в

науковій діяльності (публікації, патенти, видання, нагороди, дипломи, гранти
тощо).
Кандидатура голови СНТ затверджується Загальними зборами СНТ.
Претендент на посаду голови СНТ, який на конференції посів друге місце
за результатами підрахунку голосів, призначається заступником голови СНТ (за
згодою). Якщо ця особа не погоджується обіймати посаду, то заступник голови
СНТ обирається на першому засіданні ради СНТ.
Представляє план роботи СНТ для обговорення на зборах.
Доручає членам Ради СНТ виконання певних завдань, пов’язаних з
організацією конференцій, дебатів, виданням наукових видань тощо.
Вносить рекомендації адміністрації академії про відшкодування витрат на
відрядження студентам, які займаються науковою роботою.
Вносить рекомендації про використання коштів КОГПА на студентську
наукову роботу.
Представляє СНТ на засіданнях ректорату, вченої ради, у студентському
та викладацькому колективах навчального закладу та за його межами.
Скликає збори СНТ, головує на них, підписує прийняті СНТ документи.
У період між зборами діє в межах його повноважень.
Здійснює керівництво студентською науковою роботою СНТ.
Координує роботу Ради СНТ.
СНТ має право звільнити голову СНТ за результатами річного звіту.
Рішення про звільнення голови приймається більшістю голосів членів
СНТ.
Питання про звільнення голови СНТ має право ставити член Ради СНТ
або Загальні збори СНТ більшістю голосів від присутніх на Загальних зборах
СНТ.
У випадку складання повноважень головою СНТ за власним бажанням
або у зв’язку з висловленням недовіри у визначеному цим Положенням порядку
в. о. голови СНТ стає вибраний на конференції (на першому засіданні ради
СНТ) заступник. У такому випадку заступник ради СНТ обирається на
черговому засіданні Ради СНТ.
11. ЧЛЕНИ РАДИ СНТ
Обираються відкритим голосуванням за Загальних зборах СНТ.
Звітують перед Радою СНТ за виконану роботу.
Є відповідальними за роботу наукових осередків на факультетах.
Безпосередньо беруть участь у роботі СНТ.
Подають пропозиції щодо вдосконалення, організації наукової роботи на
факультетах та в ЗВО.

Налагоджують
співпрацю
з
науково-дослідними
осередками
студентського та професорсько-викладацького складу спеціальностей ЗВО.
Координують студентську наукову діяльність у ЗВО.
У випадку, якщо у зв’язку з об’єктивними причинами студента не було
обрано на конференції, голосування за представника СНТ від цієї спеціальності
може проводитись на загальних зборах факультету (спеціальності),
педагогічного коледжу.
Підставою звільнення Членів Ради СНТ є:
 письмова заява;
 невиконання обов’язків, передбачених положенням СНТ;
 завершення навчання.
Члени Ради СНТ мають право бути рекомендованими на нагородження
преміями, подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і
нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту КОГПА ім. Тараса
Шевченка.
12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ
Керівництво ЗВО за погодженням із науковим товариством студентів
приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора
філософії, із ЗВО та їх поновлення на навчання.
Адміністрація закладу вищої освіти не має права втручатися в діяльність
наукових товариств студентів, окрім випадків, коли така діяльність суперечить
законодавству, статуту чи завдає шкоди інтересам закладу вищої освіти.
Керівник закладу вищої освіти 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).
Фінансовою основою діяльності наукового товариства студентів є кошти,
визначені Вченою радою закладу вищої освіти.

Додаток 1
Голові Студентського наукового
товариства
___________________________________
(ПІБ голови)

студента
курсу,
групи
факультету___________________
спеціальності_________________
КОГПА ім. Тараса Шевченка
___________________________________
(прізвище ім’я по батькові повністю)

ЗАЯВА
Прошу прийняти мене у члени Студентського наукового товариства
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.
Я визнаю Положення про Студентське наукове товариство КОГПА ім. Тараса
Шевченка і зобов’язуюсь його виконувати.

(дата складання)

(підпис)

Додаток 2

Анкета
кандидата у члени Студентського наукового товариства
КОГПА ім. Тараса Шевченка
ПІБ (повністю)
Дата народження
Спеціальність, курс, група
Телефон , e-mail
Кафедра, на якій виконується
науково-дослідна робота
Участь у конференціях
Наявність друкованих робіт
(тези, статті)
Наявність нагород, дипломів,
іменних стипендій, грантів,
патентів (за наявності)

(дата складання)

(підпис)

