


 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Студентське наукове товариство (СНТ) КНУКіМ є самостійним, 
неприбутковим, добровільним об’єднанням студентів Університету, які беруть 
активну участь у науково-організаційній та дослідницькій роботі.   

1.2. СНТ здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, 
Законами України «Про вищу освіту», «Про об’єднання громадян», 
нормативними, інструктивними та методичними документами Міністерства 
освіти і науки України, відповідно до Статуту Університету та на підставі цього 
Положення. 

1.3. СНТ у своїй роботі керується принципами свободи наукової 
творчості, добровільності, гласності, рівноправності та колегіальності для 
розвитку науково-дослідницької діяльності студентів, забезпечення органічного 
зв’язку навчання та наукових досліджень, накопичення і примноження 
наукового потенціалу Університету та виховання майбутніх науково-
педагогічних кадрів. 

СНТ функціонує без державної реєстрації, не набуває прав юридичної 
особи.  

 
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ 

 
2.1. Метою діяльності СНТ є: 
- захист прав та інтересів студентів щодо питань наукової діяльності, 

підтримка наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями, консолідація та 
всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності 
студентів Університету; 

- сприяння підвищенню якості підготовки кваліфікованих кадрів, 
збереженню наукового потенціалу і створенню умов для розвитку наукової 
творчості студентства, його інтеграції у науково-освітній простір. 

2.2. Завданнями СНТ є: 
- формування мотивації до науково-дослідної роботи; 
- сприяння оволодінню студентами науковими методами пізнання та 

поглибленого, творчого засвоєння навчального матеріалу; 
- сприяння формуванню цілісної особистості дослідника, сучасного 

вченого із широким науковим гуманістичним світоглядом; 
- виховання творчого відношення до своєї майбутньої професії, 

підвищення якості професійної підготовки молодих спеціалістів за допомогою 
дослідницької, науково-пошукової діяльності; 

- заохочення та підтримка самостійної науково-дослідної робіт 
студентів; 

- підтримка талановитих дослідників серед студентів університету, 
надання їм усебічної інформаційної, консультативної, методичної, 
організаційної та іншої допомоги; 

- участь в організації і проведенні університетських, міжвузівських, 
всеросійських і міжнародних наукових конференцій, форумів, фестивалів, 



 
 

наукових дискусій, конкурсів, виставок, майстер-класів тощо, в тому числі й 
студентських 

- розвиток міжвузівської та міжнародної співпраці молодих 
науковців, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації наукової 
роботи ; 

- створення і реалізація ефективної системи інформування студентів 
про події наукового життя як в всередині Університету, так і за його межами ( 
конкурси наукових проєктів, грантові програми, стажування, можливість 
публікації результатів досліджень, в тому числі й у міжнародних виданнях 
тощо); 

- популяризація наукових досягнень студентів з метою підняття 
престижу молодіжної науки Університету. 

 
3. Організаційна структура СНТ 

 
3.1. Організаційна структура СНТ включає: 
- загальне зібрання членів СНТ Університету; 
- Координаційна Рада СНТ (у складі Студентського парламенту): 

керівник  Ради  СНТ, координатори основних напрямків роботи СНТ 
Університету; 

- студентські наукові гуртки кафедр Університету. 
3.2. Загальне зібрання членів СНТ є колегіальним органом, що 

визначає стратегічні питання і пріоритетні напрями діяльності СНТ і 
виконує наступні функції: 

- розглядає і погоджує кандидатуру керівника Координаційної Ради; 
- здійснює на постійній основі роботу за основними напрямами 

діяльності СНТ; 
- здійснює взаємодію СНТ з факультетами, кафедрами та іншими 

структурними підрозділами Університету; 
- взаємодіє з аналогічними студентськими організаціями ЗВО 

України та інших країн у галузі науково-пошукової та дослідницької діяльності. 
3.3. Координаційна Рада СНТ є колегіальним дорадчим та 

виконавчим органом СНТ у складі Студентського парламенту, до якої 
входять активні члени СНТ, які успішно навчаються і займаються 
науковою роботою. Рада виконує наступні функції: 

- узгоджує план роботи і головні напрямки роботи СНТ на 
навчальний рік; 

- здійснює контроль за діяльністю студентських наукових осередків 
та гуртків на факультетах і кафедрах Університету; 

- здійснює організаційні заходи та відповідає за проведення наукових 
форумів, конференцій, конкурсів тощо, передбачених планом роботи СНТ; 

- висуває кандидатури членів СНТ для отримання  грантів, для участі 
у різноманітних конкурсах на здобуття премій, іменних стипендій, відзнак 
Кабінету Міністрів, МОН України, різноманітних інституцій, наукових установ 
та ін. 



 
 

- налагоджує співробітництво з громадськими об’єднаннями, 
установами, підприємствами, зарубіжними установами та організаціями для 
виконання завдань СНТ згідно цього Положення. 

3.4. Голова Координаційної Ради СНТ: 
- є членом Студентського парламенту, обирається з найбільш 

активних, авторитетних членів відкритим голосування простою більшістю 
голосів на засіданні Студентського парламенту; 

- здійснює керівництво всіх організаційних структур СНТ 
Університету та його Координаційної Ради, представляє інтереси СНТ у 
стосунках з керівними органами Університету, державними та громадськими 
організаціями, науковими установами як в Україні, так і за її межами; 

- здійснює облік діяльності СНТ і виконанням рішень Ради СНТ та 
звітує про роботу СНТ перед адміністрацією Університету. 

3.5. Студентський науковий гурток кафедри університету: 
- первинний структурний підрозділ СНТ, що об’єднує студентів, які 

виконують науково-дослідну роботу на даній кафедрі; 
- загальне керівництво роботою Гуртка здійснює завідувач кафедри; 
- поточну роботу Гуртка організовує та контролює куратор Гуртка з 

числа досвідчених науково-педагогічних співробітників кафедри; 
- членом Гуртка може бути будь-який студент, який бажає поглибити 

знання з дисципліни та оволодіти навичками дослідницької діяльності і бере 
активну участь у всіх заходах, організованих Координаційною Радою СНТ та 
Радою молодих учених Університету.  

-  
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СНТ 

 
4.1. Члени СНТ мають право: 
- своєчасно отримувати інформацію та брати участь у роботі заходів, 

які проводить СНТ та Рада молодих учених Університету; 
- обговорювати питання діяльності СНТ та вносити пропозиції щодо 

вдосконалення його роботи; 
- публікувати результати власних наукових досліджень у друкованих 

виданнях; 
- бути обраними до Координаційної Ради СНТ; 
- отримувати методичну та інформаційну допомогу від Ради СНТ; 
- бути рекомендованим до участі у конкурсах на здобуття премій 

стипендій, державних нагород та інших відзнак відповідно до чинного 
законодавства та Статуту Університету. 

4.2. Члени СНТ зобов’язані: 
- дотримуватися цього Положення; 
- брати участь в роботі СНТ, заходах, організованих СНТ та Радою 

молодих учених Університету; 
- проводити науково-дослідну роботу, брати участь у наукових 

форумах в Україні та закордоном; 



 
 

- презентувати результати власних наукових досліджень у 
друкованих виданнях; 

- виконувати рішення Ради СНТ та адміністрації Університету; 
- популяризувати діяльність СНТ, сприяти зростанню авторитету 

СНТ та Університету в Україні та за кордоном. 
 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО  
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СНТ 

 
5.1. Зміни та доповнення до Положення про Студентське наукове 

товариство вносяться за пропозицією Координаційної ради СНТ і 
затверджуються наказом Президента Університету. 
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