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ПОЛОЖЕННЯ 

про студентське наукове товариство 

Національного технічного університету 

"Дніпровська політехніка" 

 

1 Загальні положення 

 1.1 Студентське наукове товариство (далі – СНТ) Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка» (далі – НТУ «ДП») є 

самоврядною студентською організацією університету, які беруть активну 

участь у науково-організаційній та дослідницькій роботі, діє з метою координації 

організаційного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення 

сприятливих умов для розвитку й реалізації творчих здібностей студентів 

університету, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності 

у процесі навчання в університеті, участі у вирішенні актуальних наукових, 

гуманітарних та науково-технічних проблем університету, що сприяє розвитку 

науки в молодіжному середовищі університету. 

 1.2 Принципи діяльності СНТ: 

- добровільність і рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у 

роботі; 

- органічний зв’язок навчання та наукової роботи; 

- креативність та ініціативність.  

1.3 СНТ університету у своїй діяльності керується Законом України про 

вищу освіту, нормативними, методичними, інструктивними документами МОН 

України та НТУ «ДП», Статутом НТУ «ДП» і  цим Положенням. 

 



2 Мета та завдання СНТ університету 

 

2.1 Основною метою СНТ університету є сприяння підвищенню якості 

підготовки кваліфікованих кадрів, збереженню наукового потенціалу і  

створенню умов для розвитку наукової творчості молоді, інтеграції її в науково-

освітній простір. 

2.2 Завдання СНТ університету: 

2.2.1 Пошук і залучення талановитих студентів до наукової роботи, 

починаючи з ранніх етапів навчання в університеті. 

2.2.2 Формування мотивації до дослідницької роботи, сприяння 

оволодінню студентами науковими методами пізнання та поглибленого, 

творчого освоєння навчального матеріалу. 

2.2.3 Виховання творчого ставлення до своєї майбутньої професії через 

дослідницьку діяльність, підвищення якості професійної підготовки молодих 

науково-педагогічних кадрів. 

2.2.4 Розвиток інтересу до фундаментальних досліджень у межах 

основних напрямів університету. 

2.2.5Науково-організаційний супровід самостійного виконання 

досліджень студентами. 

2.2.6 Створення та реалізація ефективної системи інформування студентів 

про події наукового життя як всередині самого університету, так і за його межами 

(конкурси наукових проектів, конференції, стажування, публікації на офіційному 

сайті за результатами досліджень тощо). 

2.2.7 Відбір і рекомендація найперспективніших студентів, які займаються 

науково-організаційною та дослідницькою роботою, для надання заохочень. 

2.2.8 Здійснення співробітництва з СНТ інших ЗВО, вивчення 

вітчизняного та зарубіжного досвіду організації науково-дослідницької роботи 

студентів з метою впровадження передових форм і методів у свою роботу. 

2.2.9 Сприяння реалізації результатів студентської наукової творчості. 

2.2.10 Сприяння здійсненню міжнародного співробітництва за напрямками 

діяльності університету в галузі науки та освіти. 

2.2.11 Висвітлення діяльності СНТ у засобах масової інформації, 

популяризація наукових досягнень молоді з метою підняття престижу 

молодіжної науки. 

2.3 Для виконання своїх завдань СНТ: 

- готує та надає Раді молодих вчених і структурним підрозділам 

університету пропозиції щодо розвитку та вдосконалення наукової та творчої 

діяльності студентів; 

- сприяє й організовує видання наукових праць студентів; 

- сприяє участі студентів у наукових конференціях молодих вчених;  

- сприяє розвитку міжвузівського співробітництва студентів; 

- здійснює іншу діяльність відповідно до принципів даного Положення. 

 



3 Порядок роботи СНТ 

 

3.1 У своїй діяльності рада СНТ співпрацює з науково-дослідною 

частиною університету та радою молодих вчених щодо інформаційної підтримки 

наукової діяльності та її координації.  

3.2 СНТ бере участь в організації наукових заходів, що проводяться 

структурними підрозділами НТУ «ДП».  

 

4 Члени СНТ, їх права та обов’язки 

 

4.1 Членство в СНТ є індивідуальним і добровільним. 

4.2 Членами СНТ можуть бути студенти НТУ «ДП» денної та заочної форм 

навчання, які успішно навчаються, виконують науково-пошукову роботу, беруть 

активну участь у науковій діяльності. 

4.4 Припинення членства в СНТ відбувається: 

- за власним бажанням; 

- за рішенням ради у разі порушення Положення, а також за діяння, що 

завдали шкоди авторитету СНТ; 

- при закінченні навчання в університеті. 

4.5 Члени СНТ університету мають право: 

- обирати і бути обраними до виборних органів СНТ; 

- вільно висловлювати та подавати пропозиції при обговоренні питань 

діяльності СНТ; 

- брати активну участь у роботі органів СНТ; 

- отримувати вичерпну інформацію щодо діяльності СНТ. 

4.6 Члени СНТ університету зобов'язані: 

- брати участь у науково-дослідній роботі;  

- брати участь у конкурсах наукових проектів;  

- брати участь у науково-організаційній роботі СНТ університету; 

- керуватися у своїй науково-дослідній діяльності цим положенням. 

4.7 Рішення керівних органів СНТ із питань, що належать до їх 

компетенції, є обов’язковими для всіх членів СНТ. 

 

5 Структура й управління СНТ університету 
 

5.1 Основною структурою СНТ є студентські наукові секції (гуртки) при 

факультетах університету. Керує роботою секції член СНТ, який призначається 

головою  СНТ. У роботі секції факультету можуть брати участь усі зацікавлені 

студенти НТУ «ДП». Наукові секції факультетів (гуртки) безпосередньо 

об’єднуються у СНТ університету. 

5.2 Вищим керівним органом СНТ є загальні збори членів СНТ, що 

скликаються не менше 1 разу на рік за рішенням ради або на письмову вимогу 



більше половини членів СНТ. Про скликання загальних зборів повідомляється 

не пізніше ніж за один тиждень.  

5.3 До виключної компетенції загальних зборів належать:  

- визначення основних форм, методів та напрямів діяльності СНТ;  

- обрання голови та членів ради СНТ;  

- заслуховування та затвердження звітів голови та ради СНТ.  

5.4 Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів за 

наявності не менш як половини членів СНТ.  

5.5 У період між загальними зборами керівництво справами СНТ 

здійснюється радою та головою СНТ.  

5.6 Рада обирається терміном на один рік загальними зборами з членів СНТ 

у складі голови СНТ і заступника.  

5.7 Рада:  

- обирає голову СНТ зі своїх членів, який організовує її роботу та 

проводить засідання ради;  

- вирішує питання членства в СНТ;  

- здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів;  

- розглядає план роботи на наступний звітний період;  

- співпрацює з факультетами НТУ «ДП»;  

- надає пропозиції щодо преміювання (відзначення) студентів за 

результатами наукової роботи або за особисті досягнення;  

- вирішує інші питання, що стосуються діяльності організації.  

 

6 Форма та періодичність звітності 

 

6.1 Голова СНТ звітує перед радою молодих вчених раз на рік, доповідає 

про ступінь виконання плану роботи СНТ, кількість поставлених та вирішених 

завдань за звітній період; проблеми, що виникли при їх вирішенні; стан 

виконання поточних завдань, стан формування плану роботи СНТ на наступний 

звітній період.  

6.2 Голова СНТ звітує перед науково-дослідною частиною по необхідності. 

 

7 Відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх 

посадових обов'язків 

 

 7.1 Усі члени СНТ  несуть персональну відповідальність за неналежне 

виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цим 

Положенням. 

 

 


