


 

1. Загальні положення 

1.1. Студентське наукове товариство (СНТ) – добровільне студентське 

об’єднання, яке функціонує в Західноукраїнському національному 

університеті із метою залучення студентів до активної науково-дослідницької 

роботи.  

1.2. Основною метою СНТ ЗУНУ є  створення сприятливих умов для 

формування кваліфікованих спеціалістів шляхом їх участі в науково-

дослідній роботі, фундаментальних та прикладних дослідженнях, що 

проводяться в навчальному закладі.  

1.3. Завданнями студентської науки в університеті є: 

реалізація наукової складової підготовки фахівця певного напрямку 

відповідно до принципів Болонської декларації;  

пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї;  

забезпечення розвитку наукових шкіл та безперервності наукового 

пошуку;  

формування внутрішніх та міжвузівських комунікативних наукових 

зв’язків;  

розширення світогляду молодої людини;  

забезпечення іміджу та високого наукового рейтнгу ЗВО. 

1.4. Основними завданнями Студентського наукового товариства ЗУНУ 

є: 

інформування студентів про всі наукові заходи, що проводяться в 

межах університету, країни та за її межами; 

організація конференцій, круглих столів, семінарів та тренінгів із 

актуальної наукової тематики в межах факультетів, інститутів та 

університету; 

співпраця з Радою молодих вчених ЗУНУ; 

організація та розвиток наукового співробітництва з іншими ЗВО; 

сприяння в підготовці та організації конкурсів та олімпіад для 

виявлення науково-здібної молоді серед студентів; 



 

1.5. Діяльність СНТ здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України, зокрема Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону 

України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову та науково-

технічну діяльність», Статуту Університету, інших нормативно-правових 

актів чинного законодавства України, внутрішньо-університетських 

нормативних документів та на підставі цього Положення. 

1.6. СНТ забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або 

працюють в Університету, зокрема щодо питань наукової діяльності, 

підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. 

1.7. Органи управління СНТ формуються на демократичних засадах 

шляхом виборів. 

1.8. Структура СНТ та організаційний механізм його діяльності 

визначаються цим Положенням. Це Положення є чинним з моменту 

затвердження ректором Університету. 

1.9. СНТ Університету може в установленому порядку мати власні 

символіку, бланки з найменуванням, а також сторінку про діяльність СНТ на 

офіційному вебсайті ЗУНУ. 

 

2. Мета, принципи діяльності та завдання 

2.1 Метою діяльності СНТ Університету є створення умов для 

розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та 

працюють в Університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок 

дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в Університеті, 

розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву 

Університету в оптимізації наукової та навчальної роботи. 

2.2 Діяльність СНТ здійснюється за принципами: 

 свободи наукової творчості; 

 добровільності членства та виборності керівних органів СНТ; 

 рівноправності членів СНТ, відкритості та колегіальності у роботі; 

 зв’язку навчання та науково-дослідної роботи; 



 

 накопичення і примноження наукового потенціалу Університету та 

виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів. 

2.3. СНТ співпрацює з керівництвом і органами управління 

Університету, органами студентського самоврядування Університету, 

профспілковими організаціями Університету, науковими та науково-

дослідними установами, державними органами України, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами і організаціями України й інших країн 

світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності СНТ. 

 

3. Органи студентського наукового товариства університету 

3.1. СНТ Університету діє відповідно до цього Положення. На 

факультетах (навчально-наукових інститутах) можуть бути створені СНТ 

факультетів (ННІ), діяльність здійснюється за принципами і правилами, що 

встановлено цим Положенням. 

3.2. Рада СНТ є дорадчим органом, що здійснює координацію науково-

дослідної роботи студентів, діє на основі принципів самоврядування і 

колегіальності.  

3.3. Голова СНТ обирається із числа студентів 1-4 курсу і студентів 

магістратури, які навчаються в Університеті, простою більшістю голосів 

членами НСТ прямим відкритим голосуванням. Термін повноважень Голови 

Ради наукового студентського товариства складає 1 рік з правом 

переобранням на аналогічний період. У разі припинення навчання в 

Університеті повноваження Голови СНТ також припиняються та обирається 

новий Голова. 

3.4. Членство в СНТ Університету є вільним для осіб, які навчаються та 

працюють в Університеті, займаються науковою діяльністю та виявили 

бажання працювати в СНТ. Членство здійснюється на добровільних засадах. 

Вимоги до оформлення факту добровільного волевиявлення працювати в 

СНТ визначаються Координаційною радою. Членство в СНТ здійснюється на 

громадських засадах і є безоплатним. 



 

 

3.5. В СНТ відсутня система членських внесків чи інших обов’язкових 

платежів. 

3.6. Члени СНТ Університету зобов’язані: 

- дотримуватися вимог Положення, статуту Університету; 

- сумлінно та своєчасно виконувати покладені СНТ на них обов’язки; 

- виконувати рішення керівних органів СНТ; 

- подавати звіт про свою роботу у СНТ на вимогу керівних органів 

СНТ; 

- активно брати участь у науковій роботі та заходах, що організовані 

СНТ; 

- надавати керівним органам СНТ інформацію, необхідну для 

вирішення питань, пов’язаних з його діяльністю; 

- висвітлювати діяльність СНТ, сприяти підвищенню престижу та 

авторитету СНТ та Університету. 

 

4. Взаємодія зі структурними підрозділами університету 

4.1. Координацію наукової та організаційної роботи СНТ здійснює 

ректор Університету та за його дорученням проректор з наукової роботи. 

4.2. Керівництво Університету має право: 

- отримувати інформацію про діяльність СНТ (плани, звіти, копії 

протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо); 

- скликати позачергові збори СНТ у випадках недотримання органами 

Наукового товариства статуту Університету, цього Положення; 

- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у 

заходах, що проводять органи СНТ. 

4.3. Керівництво Університету всебічно сприяє створенню належних 

умов для діяльності СНТ, у тому числі: 

- створює умови, необхідні для ефективної діяльності СНТ (у межах 

можливостей надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним 



 

зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для 

встановлення інформаційних стендів тощо); 

- при наявності фінансових можливостей забезпечує коштами, розмір 

яких визначає вчена рада Університету в установленому порядку. 

4.4. Голова СНТ за посадою є членом вченої ради Університету. До 

складу вченої ради можуть бути рекомендовані інші представники СНТ за 

поданням Голови СНТ. 

4.5. Керівництво Університету не має права втручатися в діяльність 

СНТ, зокрема у формування органів СНТ, обрання посадових осіб, у процес 

прийняття ними рішень, крім випадків, коли така діяльність суперечить 

законодавству України, статуту Університету чи завдає шкоди інтересам 

Університету.  

 

 


