1 Загальні положення
1.1 Студентське наукове товариство Центральноукраїнського національного
технічного університету (далі – СНТ) є добровільним некомерційним об'єднанням студентів
та магістрантів, які займаються науково-дослідною роботою у позанавчальний та навчальний
час, створеним на підставі спільності наукових інтересів.
СНТ діє з метою координації організаційного та науково-методичного забезпечення
роботи з обдарованою молоддю, сприянню створення умов для розвитку і реалізації творчих
здібностей студентів університету, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової
діяльності у процесі навчання в університеті, участі у вирішенні актуальних науковотехнічних та гуманітарних проблем.
1.2 Принципи діяльності СНТ.
1.2.1 У своїй діяльності СНТ керується Конституцією України, Законами України
“Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про вищу освіту”, “Концепцією наукової,
науково-технічної та інноваційної політики в системі вищої освіти України”, нормативними
документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом
Центральноукраїнського національного технічного університету та даним Положенням.
1.2.2 СНТ здійснює свою діяльність на основі самоврядування.
1.2.3 У СНТ ЦНТУ відсутня система членських внесків. Необхідні матеріальні
витрати, пов’язані з діяльністю СНТ, здійснюються за рахунок коштів ЦНТУ в межах
кошторису витрат на науково-дослідну роботу студентів університету.
1.2.4 СНТ не є юридичною особою і не може вступати від свого імені в цивільні
правові відносини, не може мати майнових і немайнових прав.
1.2.5 Для виконання фінансових операцій СНТ користується розрахунковим
рахунком ЦНТУ.
1.2.6 СНТ будує свою роботу у тісній взаємодії з адміністрацією ЦНТУ, Студрадою
ЦНТУ, Радою молодих вчених ЦНТУ та методично-організаційним відділом університету.
1.2.7 СНТ представляє ЦНТУ на регіональних, державних та міжнародних
молодіжних форумах.
1.2.8 СНТ ЦНТУ має власну інтернет-сторінку.
1.2.9 СНТ ЦНТУ за власної ініціативи, на умовах самоорганізації чи спонсорської
підтримки може готувати періодичні видання в друкованому або електронному вигляді.
1.2.10 З моменту затвердження даного Положення попереднє Положення про СНТ
від 16.12.2008 року втрачає чинність.
2

Мета і завдання СНТ ЦНТУ

2.1 Основною метою діяльності СНТ є залучення талановитої молоді у сферу науки,
сприяння створенню умов для заняття науковою роботою студентів, залучення студентів та
вдосконалення їх навичок у самостійній науково-дослідній діяльності, а також сприяння
науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів та магістрантів університету.
2.2 СНТ ставить перед собою такі завдання:
 пропаганда серед студентів досягнень науки і техніки та результатів науководослідної роботи вчених університету.
 набуття студентами навичок самостійної науково-дослідної роботи шляхом їх
залучення до роботи у наукових гуртках, виконання кафедральних, держбюджетних та
госпдоговірних робіт.
 підвищення теоретичного рівня і практичної цінності науково-дослідних робіт, що
виконуються студентами.
 сприяння студентам у створенні та захисті об’єктів інтелектуальної власності.
 збір, накопичення інформації наукового і науково-практичного характеру та
відповідне інформаційне забезпечення студентської молоді.

 організація активної участі студентів ЦНТУ у наукових конференціях, конкурсах
студентських наукових робіт, студентських олімпіадах, семінарах, “круглих столах” та
інших заходах.
 розширення міжнародних студентських зв'язків, встановлення контактів з вищими
навчальними закладами України та зарубіжжя для обміну інформацією і досвідом,
організацією спільної діяльності.
 сприяння публікаціям і впровадженню в практику результатів науково-дослідних
робіт студентів-членів СНТ.
 пропагування серед студентів принципів наукової етики.
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Організаційна структура СНТ ЦНТУ

3.1 Загальне керівництво СНТ здійснює проректор з наукової роботи ЦНТУ.
3.2 Координацію діяльності СНТ здійснює методично-організаційний відділ
університету.
Координатор СНТ:
– сприяє координації діяльності СНТ з іншими структурними підрозділами ЦНТУ;
– сприяє у підготовці та проведенні заходів СНТ згідно затвердженого ректором
ЦНТУ плану роботи СНТ;
– сприяє поширенню інформації про СНТ ЦНТУ;
– забезпечує підготовку інформації про діяльність СНТ ЦНТУ для надання засобам
масової інформації.
3.3 Наукове керівництво СНТ здійснює науковий керівник з числа молодих вчених
ЦНТУ, який має науковий ступінь та вік до 35 років. Науковий керівник затверджується
рішенням Вченої ради ЦНТУ за поданням Науково-технічної ради ЦНТУ.
Науковий керівник СНТ:
– виконує консультативно-дорадчі функції, сприяючи діяльності Ради СНТ;
– сприяє координації діяльності СНТ з громадськими організаціями, в т.ч. Радою
Молодих вчених ЦНТУ, Студентською Радою тощо;
– допомагає в підготовці нормативно-методичних документів Раді СНТ, що
регламентують діяльність СНТ ЦНТУ; узгоджує підготовлені Радою СНТ документи з
проректором з наукової роботи ЦНТУ;
– виконує обов’язки голови Ради СНТ в термін між датами припинення обраного й
обранням нового голови СНТ;
– звітує про результативність діяльності СНТ на Науково-технічній раді ЦНТУ;
– є членом Науково-технічної ради ЦНТУ.
3.4 Вищим органом СНТ є конференція членів товариства, яка скликається не менше
1 разу на навчальний рік. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні не
менше 2/3 делегатів. Дата проведення конференції оголошується не пізніше, ніж за місяць до
дня її проведення. Рішення на конференції ухвалюються простою більшістю голосів.
До компетенції конференції входить:
– розробка плану роботи СНТ ЦНТУ;
– заслуховування звітів про виконану роботу;
– вибори складу Ради СНТ;
– ухвалення нормативно-методичних документів, що регламентують діяльність
СНТ ЦНТУ.
3.5 Впродовж навчального року в термін між конференціями функції вищого органу
СНТ здійснює Рада СНТ ЦНТУ.
3.5.1 До складу Ради СНТ ЦНТУ входять:
– голова Ради СНТ ЦНТУ;
– заступник голови Ради СНТ ЦНТУ;
– науковий керівник СНТ ЦНТУ;
– голови відділень СНТ факультетів;
– секретар СНТ ЦНТУ;

– сектори
(організаційно-інформаційний,
міжвузівських
зв'язків
та
міжнародного співробітництва, аналітичний та інші).
3.5.2 Очолює роботу Ради СНТ голова, який обирається членами Ради СНТ із свого
складу шляхом голосування простою більшістю голосів за наявності не менше 2/3 членів.
Голова Ради СНТ спільно з Радою СНТ, науковим керівником, факультетами та методичноорганізаційним відділом ЦНТУ, планує роботу Ради СНТ, головує на її засіданнях,
координує роботу членів Ради та звітує про роботу Ради СНТ на щорічній конференції
членів наукового студентського товариства ЦНТУ, має право підписувати документацію
СНТ. Повноваження голови Ради СНТ припиняються на п’ятнадцятий день після обрання
нового голови СНТ.
3.5.3 Заступник голови Ради СНТ призначається строком на один рік не більше
трьох строків підряд. Заступник голови Ради СНТ координує студентську наукову діяльність
спільно з головою Ради СНТ та науковим керівником СНТ. Повноваження заступника
голови СНТ припиняються на п’ятнадцятий день після обрання нового голови СНТ та
заступника голови СНТ. У разі відсутності голови Ради СНТ має право підписувати
документацію СНТ.
3.5.4 Секретар СНТ призначається головою з числа членів СНТ строком на один рік.
Одна й та ж особа може бути призначена секретарем не більше ніж два строки підряд.
Секретар займається веденням документації СНТ, відповідає за її збереження. Секретар на
письмову вимогу члена СНТ зобов’язаний видати копію протоколу засіданя СНТ для
ознайомлення. У разі відсутності секретаря СНТ виконуючого обов’язки секретаря СНТ
призначає голова СНТ з числа присутніх членів СНТ.
3.5.5 Рада СНТ організовує і здійснює виконання завдань, означених даним
Положенням, планує роботу СНТ, координує роботу студентських наукових гуртків при
кафедрах, ухвалює рішення щодо клопотання про заохочення найактивніших членів
товариства грамотами, бере участь в організації роботи студентів у І та ІІ етапах
Всеукраїнської студентської олімпіади, у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових
робіт, студентських наукових конференціях різного рівня тощо, бере активну участь в
інформуванні студентської молоді про різноманітні конкурси проектів: на гранти
Президента України, премії Національної академії наук, міські та обласні гранти, конкурси
приватних фондів та організацій, рекомендує кандидатів на іменні стипендії, встановлює і
підтримує зв'язки зі студентськими науковими товариствами інших вищих навчальних
закладів в Україні та за кордоном.
3.5.6 Рада СНТ проводить свої засідання не рідше одного разу на два місяці.
Рішення ухвалюються більшістю голосів за наявності не менше 2/3 членів Ради і
оформлюються протоколом. При рівності голосів вирішальним є голос голови Ради СНТ, а у
разі його відсутності – заступника голови Ради СНТ. Позачергове засідання Ради СНТ
проводиться за рішенням голови або на письмову вимогу не менше однієї третини членів
Ради. Член Ради має право у будь-який час заявити про вихід зі складу Ради СНТ, надавши
про це письмову заяву на ім'я голови Ради СНТ. За відсутності голови Ради СНТ його
обов'язки виконує заступник у межах делегованих йому повноважень.
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Члени СНТ ЦНТУ, їх права та обов'язки

4.1 Членом СНТ може бути студент чи магістрант ЦНТУ, який виявив бажання
займатися науковою діяльністю в різних галузях науки та визнає це Положення.
4.2 Голови СНТ факультетів подають списки членів на затвердження Ради СНТ
ЦНТУ не рідше 1 разу на навчальний рік.
4.3 Для вступу до СНТ необхідно подати письмову заяву на ім’я голови СНТ,
написану власноруч.
4.4 Член СНТ зобов'язаний:
 дотримуватись Положення про СНТ;
 покращувати рівень своєї професійної підготовки;
 брати участь у науковій діяльності СНТ;
 виконувати доручення керівника наукового гуртка з організаційних питань;

 пропагувати досягнення науки серед студентів.
4.5 Членство припиняється у випадках:
 виходу з членів СНТ за власним бажанням згідно письмової заяви на ім’я голови
СНТ, написаної власноруч;
 відрахування з ЦНТУ.
4.6 Члени СНТ мають право:
 бути обраними делегатами на конференцію СНТ ЦНТУ з правом голосу;
 обирати та бути обраними до керівних органів СНТ ЦНТУ;
 подавати свої наукові роботи для участі у конкурсах, конференціях і для видання;
 першочергово отримувати від Ради СНТ ЦНТУ інформацію про всі можливі
студентські наукові заходи (конференції, олімпіади, конкурси тощо), які відбуваються в
Україні та за кордоном та умови участі у цих заходах;
 отримувати всебічну консультативну допомогу з будь-яких питань здійснення
наукової діяльності;
 за умови успішного навчання та суттєвих наукових досягнень (перемог у
Всеукраїнських та міжнародних наукових конкурсах, олімпіадах, отримання грантів на
виконання наукових проектів, урядових та президентських стипендій та премій) бути
заохоченими за поданням Ради СНТ грамотами, виділенням коштів на участь у
Всеукраїнській науковій студентській конференції тощо.
4.7 Члени СНТ зобов'язані:
 систематично вести науково-дослідну роботу в одному з кафедральних гуртків;
 виступати з доповідями на засіданнях наукового гуртка;
 брати участь у різноманітних формах студентських наукових заходів:
конференціях різного рівня, конкурсах різного рівня, у Всеукраїнській студентській
олімпіаді;
 звітувати про виконану роботу на засіданні студентського наукового гуртка;
 брати участь у організаційній роботі товариства.
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Студентський науковий гурток

5.1 Первинною структурною одиницею СНТ є науковий студентський гурток
кафедри, який створюється на кожній кафедрі ЦНТУ.
5.2 Гурток – це стабільно працюючий колектив студентів-науковців, що
зацікавлений за науковим напрямком кафедри, при якій існує, входить до плану роботи
кафедри, має наукового куратора, призначеного кафедрою.
5.3 Основними задачами наукового гуртка є:
 залучення до роботи гуртка студентів, які виявляють зацікавленість до науководослідної роботи;
 організація науково-дослідної роботи студентів на кафедрі;
 опанування методів і прийомів наукових досліджень.
5.4 Для виконання поставлених завдань гуртка на кафедрі проводяться наступні
заходи:
 складається розгорнутий річний план роботи;
 один раз на місяць проводяться засідання членів наукового гуртка з обговорення
підсумків наукових праць, реферативних повідомлень;
 у випадку необхідності створюються секції для поглибленого дослідження
наукових проблем;
 організується проведення міжкафедральних студентських наукових семінарів.
5.5 Керівництво роботою гуртка здійснюється науковим керівником, як правило
завідувачем кафедрою або призначеним ним досвідченим викладачем, який має досягнення в
області науково-дослідної діяльності. Організаційна робота гуртка здійснюється старостою,
який вибирається відкритим голосуванням на засіданні гуртка і затверджується науковим
керівником гуртка та завідувачем кафедри.
Обов’язками старости гуртка є:

