


1. Загальні положення
1.1. Студентське  наукове  товариство  КЗ  Сумського  обласного  інституту

післядипломної педагогічної освіти (далі – СНТ) як громадське об’єднання діє з
метою  координації,  організаційного  та  науково-методичного  забезпечення
роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих  умов для розвитку і
реалізації  творчих  здібностей  студентів  інституту,  залучення  їх  до  активної
науково-дослідної,  пошукової  діяльності  у  процесі  навчання  у  вищому
навчальному  закладі,  участі  у  вирішенні  актуальних  науково-педагогічних,
гуманітарних та науково-технічних проблем.

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

1.3. Студентське наукове товариство у своїй роботі керується принципами
свободи  наукової  творчості,  добровільності,  гласності,  рівноправності  всіх
членів,  колегіальності,  відкритості,  рівності  права  осіб,  які  навчаються,  на
участь  у  діяльності  наукового  товариства  студентів,  самоврядування  для
розвитку  наукової  творчості  студентів,  забезпечення  органічного  зв’язку
навчання та науково-дослідної роботи, накопичення і примноження наукового
потенціалу КЗ СОІППО та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

1.4. СНТ –  це добровільна суспільна організація студентів, які виявляють
інтерес до науково-організаційної та дослідницької праці та активно приймають
участь в ній. 

1.5. СНТ  сприяє  підвищенню  якості  спеціальної  підготовки  студентів.
Участь  в  діяльності  СНТ  поширює  загальний  та  професійний  кругозір
майбутніх  спеціалістів,  вчить  самостійності,  більш  поглибленому  засвоєнню
матеріалу.

1.6. Членами  СНТ  можуть  бути  студенти,  що  активно  займаються
пошуковою, науково-дослідною роботою, рекомендовані кафедрами інституту.

1.7. Голова  ради  та  секретар  ради  студентського  наукового  товариства
обираються на розширеному засіданні ради СНТ інституту.

1.8. Адміністрація  КЗ  СОІППО  не  має  права  втручатися  в  діяльність
наукового товариства студентів, крім випадків, коли така діяльність суперечить
законодавству, статуту чи завдає шкоди інтересам вищого навчального закладу.

1.9. Ректор КЗ СОІППО всебічно сприяє створенню належних умов для
діяльності наукового товариства студентів.

2. Основні завдання та функції студентського наукового товариства 
2.1. Основними завдання студентського наукового товариства є:
-  активізація  різних  видів  пошукової,  навчально-дослідної  діяльності

студентів  з  метою  забезпечення  найбільш  глибокого  і  повного  оволодіння
обраною  спеціальністю,  формування  навичок  самостійного  проведення



наукових досліджень та  творчого  підходу  до вирішення актуальних науково-
практичних та теоретичних проблем;

- залучення найбільш обдарованих студентів до активної участі у науково-
дослідницькій  діяльності  кафедр,  факультету,  інституту  у  складі  наукових
проблемних груп та гуртків;

- надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам у
реалізації творчих ідей,  пропозицій тощо;

-  популяризація  серед  студентів  досягнень  науки  і  техніки,  посилення
наукового аспекту в підготовці студентів;

- заохочення студентів,  які досягли помітних успіхів у науково-дослідній
роботі;

-  участь  в  організації  та  проведенні  наукових  та  науково-практичних
конференцій, які проводить КЗ СОІППО;

- сприяння підготовці матеріалів для участі кращих студентів інституту у
виконанні зовнішніх академічних програм.

2.2. Функції студентського наукового товариства:
-  здійснення  організаційного  та  методичного  забезпечення  заходів  щодо

пошуку, відбору і навчання талановитої молоді для організації її активної участі
у науково-дослідній роботі: а)  проведення  студентських  олімпіад;  б)
організація  конкурсів  наукових  проектів;  в)  відбір  кращих  курсових  та
кваліфікаційних робіт та їх популяризація; г) підготовка наукових конференцій,
шкіл-семінарів, круглих столів; д) здійснення інших творчих змагань;

-  внесення  конкретних  пропозицій  щодо  вдосконалення  науково-
методичної  роботи  з  обдарованою молоддю,  активізації  її  участі  в  наукових
дослідженнях;

-  сприяння створенню творчих студентських колективів  і  організацій,  їх
ефективній діяльності;

-  вивчення,  узагальнення  і  розповсюдження  передового  досвіду  вищих
навчальних  та  академічних  закладів  з  питань  організації  науково-дослідної
роботи студентів;

- проведення попереднього відбору та апробації кращих кваліфікаційних
робіт та представлення їх для участі в конкурсах;

-  координація  роботи  структурних  підрозділів  інституту  щодо
удосконалення науково-дослідної  роботи студентів.

3. Структура студентського наукового товариства.
3.1. Координаційним органом СНТ інституту є його рада. До складу СНТ

інституту входять керівники проблемних груп кожної із спеціальностей, обрані
у відповідних академічних групах.

3.2. Загальне керівництво діяльністю СНТ здійснює проректор з наукової
роботи.



4. Основні принципи роботи студентського наукового товариства.
4.1. Студентське наукове товариство та його рада працюють у відповідності

до плану роботи, який складається на один навчальний рік та затверджується на
засіданні вченої ради  факультету. 

4.2. Контроль  організації  і  проведення  засідань  ради,  виконання  плану
роботи  ради  СНТ  здійснює  голова  ради  СНТ  інституту.  Рада  студентського
наукового  товариства  співпрацює  з  деканатом  факультету.  Звітування  ради
студентського  наукового  товариства  здійснюється  на  розширеному  засіданні
студентського  наукового  товариства  наприкінці  навчального  року  та
підсумовується на засіданні ради факультету у червні поточного року. 

5. Права та обов’язки студентського наукового товариства
5.1. Студентське наукове товариство має право:
- вивчати за завданням ректорату стан роботи з обдарованою молоддю у

кращих  вищих  навчальних  закладах  МОН  України,  пропонувати  конкретні
заходи  щодо  її  удосконалення  в  КЗ  Сумському  обласному  інституті
післядипломної педагогічної освіти;

- подавати пропозиції щодо відзначення та нагородження кращих студентів
та їх наукових керівників за високий рівень організації студентської наукової
роботи;

-  подавати  пропозиції  щодо  матеріального  заохочення  студентів,  які
досягли значних успіхів у науковій діяльності;

- приймати рішення і вносити пропозиції щодо конкретної фінансової чи
матеріальної підтримки обдарованих студентів;

-  встановлювати  і  розвивати  контакти  з  навчальними  установами,
провідними науковими центрами, громадськими і благодійними фондами.

5.2. Студентське наукове товариство зобов’язане:
- звітувати про підсумки діяльності на засіданнях вченої ради факультету

та інституту; 
- готувати для методистів факультету довідки, рекомендації та інформацію,

що характеризує науково-дослідну роботу магістрантів.


