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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Студентське наукове товариство (далі – СНТ) Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (далі – Університет) – добровільна,
самостійна, неприбуткова, молодіжна громадська організація, яка діє з метою координації організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою студентською молоддю, створення сприятливих умов для розвитку та реалізації творчих здібностей студентів університету, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності в процесі навчання в Університеті, участі у
вирішенні актуальних проблем аграрного сектору.
1.2. СНТ у своїй діяльності керується Законом України «Про вищу освіту»,
«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Концепцією наукової, науково-технічної та
інноваційної політики в системі вищої освіти України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та цим Положенням.
1.3. У своїй діяльності СНТ керується принципами законності, відкритості,
колегіальності, верховенства наукової творчості, змагальності та конкурсності,
добровільності у виборі напрямів наукових досліджень, рівноправності усіх членів, самоврядування та гласності у роботі, забезпечення органічного зв’язку навчання, виховання та науково-дослідної роботи, вільного і самостійного науковотворчого пошуку у вирішенні актуальних проблем, накопичення і примноження
наукового потенціалу Університету та виховання майбутніх кваліфікованих кадрів.
1.4. СНТ є органом студентського самоврядування Університету і представляє інтереси обдарованої молоді (студентів та магістрантів), що навчаються на
факультетах Університету.
1.5. СНТ функціонує без державної реєстрації, не набуває прав юридичної
особи та не може вступати від свого імені у цивільні правовідносини.
1.6. СНТ працює у тісному взаємозв’язку з адміністрацією, всіма структурними підрозділами та громадськими організаціями Університету.
1.7. Загальне керівництво СНТ здійснює проректор з науково-педагогічної
роботи.
1.8. Організацію роботи та наукове керівництво СНТ здійснює його голова,
який призначається наказом ректора університету.
1.9. Діловодство СНТ ведеться у порядку, визначеному Інструкцією з діловодства Університету.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СНТ
2.1. Основною метою діяльності СНТ є:
– розвиток творчого та наукового потенціалу студентів, сприяння підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх
фахівців;
– активізація різних видів пошукової, винахідницької, навчально-дослідної
діяльності студентства з метою забезпечення глибокого і повного оволо2

діння обраною спеціальністю, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень і творчого підходу до вирішення актуальних
науково-практичних та теоретичних проблем;
– пошук і підтримка талановитих студентів, надання їм усебічної допомоги
у науковому розвитку та проведенні наукових досліджень;
– залучення обдарованих студентів до науково-дослідної роботи кафедр,
факультетів, участі у наукових гуртках, виконання індивідуальних творчих завдань і досліджень з актуальних науково-практичних і теоретичних
проблем;
– надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам у
реалізації творчих ідей, пропозицій тощо;
– популяризація серед студентів досягнень науки і техніки, посилення наукового аспекту у підготовці бакалаврів та магістрів;
– підтримання зв’язків з іншими студентськими організаціями в Україні та
за її межами з метою обміну досвідом організації студентського наукового життя, участі у конференціях, форумах, конкурсах тощо.
2.2. СНТ ставить перед собою наступні завдання:
– координація діяльності студентських наукових гуртків при кафедрах;
– інформування студентів про можливість участі у всеукраїнських та міжнародних наукових студентських конференціях, семінарах, конкурсах та
виставках студентських робіт, олімпіадах та міжнародних програмах наукового обміну;
– організація щорічних університетських конкурсів наукових студентських
робіт, наукових конференцій, олімпіад, виставок;
– сприяння публікацій і впровадженню у практику результатів наукових
досліджень студентів;
– підготовка та подання вченій раді, ректорату та структурним підрозділам
Університету пропозицій щодо розвитку та вдосконалення наукової та
творчої діяльності студентів та магістрів.
2.3. Основними функціями СНТ є:
– представницька – вивчення, захист, представлення інтересів студентівчленів СНТ, що цікавляться науково-дослідною роботою та мають бажання взяти в ній участь;
– комунікативна – забезпечення комунікативного поля для спілкування,
обміну змістовними науковими ідеями, представлення результатів індивідуальних наукових досліджень, оприлюднення результатів наукової роботи з обговоренням у колі колег;
– інформаційна – забезпечення актуальною науковою та науковоорганізаційною інформацією, що допомагає орієнтуватися у подіях, заходах, науково-змістовній інформації;
– адміністративно-організаційна – підтримка та організаційний супровід
наукових ініціатив, пропозицій, проектів, науково-дослідних колективів;
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– ресурсна – здійснення матеріально-технічної, кадрової підтримки студентських наукових ініціатив та проектів у межах ресурсів, що доступні для
організації та у відповідності до паритетного розподілу;
– просвітницька – здійснення пропагандистської діяльності серед студентів
Університету для залучення талановитої молоді до науково-дослідної роботи як можливої кар’єри та професії.
3. СТРУКТУРА СНТ
3.1. Загальне керівництво СНТ здійснює проректор з науково-педагогічної
роботи Університету. Йому підпорядковується голова СНТ.
3.2. Голова СНТ:
– репрезентує СНТ у стосунках з керівними органами Університету, державними, громадськими організаціями, установами та підприємствами усіх
форм власності;
– має право підпису документів;
– здійснює оперативний контроль за діяльністю СНТ та виконання його рішень;
– видає розпорядження з поточних питань щодо діяльності СНТ;
– має право запитувати у керівників структурних та відокремлених підрозділів Університету необхідну інформацію для роботи СНТ;
– здійснює іншу діяльність в межах наданих йому повноважень.
3.3. До складу СНТ входять студентські наукові гуртки кафедр, які представлені студентами та магістрантами різних курсів та спеціальностей, що виконують
науково-дослідну роботу на даній кафедрі.
3.3.1. Студентський науковий гурток кафедри Університету:
– є первинним структурним підрозділом СНТ, що об’єднує студентів, які
виконують науково-дослідну роботу на даній кафедрі;
– членом гуртка кафедри може бути будь-який студент, який бажає поглибити свої знання з даної навчальної дисципліни та оволодіти навичками
дослідницької роботи;
– загальне керівництво роботою гуртка здійснює завідувач кафедри та призначений ним науковий керівник гуртка;
– поточну роботу гуртка організовує та контролює науковий керівник гуртка, який призначається на засіданні кафедри з числа науково-педагогічних співробітників кафедри;
– науковий керівник гуртка кафедри складає плани та звіти про роботу гуртка і своєчасно подає цю інформацію голові СНТ;
– гурток кафедри проводить засідання не рідше разу на місяць.
3.3.2. Основні завдання гуртка:
– залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науководослідної роботи;
– організація науково-дослідної роботи студентів;
– поглиблене вивчення студентами обраної ними наукової галузі (навчальної дисципліни);
4

– розвиток навичок творчої роботи, оволодіння методами та прийомами наукових досліджень.
3.3.3. Член гуртка має право:
– бути присутнім і виступати з доповідями й науковими повідомленнями на
засіданнях гуртка й конференціях;
– виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом науково-педагогічного співробітника кафедри;
– представляти результати своїх досліджень на наукових конференціях
СНТ і конкурсах на найкращу студентську роботу;
– переходити за власним бажанням з одного гуртка в інший або поєднувати
роботу у декількох гуртках.

ним.

4. ЧЛЕНСТВО В СНТ
4.1. Членство в СНТ здійснюється на добровільних засадах і є індивідуаль-

4.2. У роботі СНТ можуть брати участь усі студенти та магістранти денної та
заочної форм навчання з моменту вступу до моменту закінчення навчання в Університеті, які успішно навчаються, проводять науково-дослідну роботу, беруть
активну участь у діяльності СНТ.
4.3.Членство в СНТ припиняється у випадку:
– виходу з СНТ за власним бажанням;
– порушення цього Положення;
– закінчення навчання в Університеті;
– дій, що завдають шкоди СНТ та Університету або підривають їх авторитет.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СНТ
5.1. Члени СНТ мають право:
– здійснювати науково-дослідну роботу під керівництвом науково-педагогічного співробітника кафедри Університету;
– брати участь у всіх заходах, запланованих СНТ на пріоритетних правах;
– обговорювати питання діяльності СНТ та вносити пропозиції щодо вдосконалення його роботи;
– отримувати інформацію про заходи, що проводяться СНТ, іншими в ищими навчальними закладами і організаціями та брати у них участь;
– представляти свої наукові роботи для участі в конкурсах, конференціях і
для їх видання на пріоритетних правах;
– брати участь в конкурсах для отримання коштів на виконання науководослідної роботи і підвищення своєї кваліфікації на пріоритетних правах;
– брати участь у наукових університетських, українських, міжнародних
конференціях, конгресах, симпозіумах, виставках, семінарах, конкурсах
та інших заходах наукового спрямування на пріоритетних правах;
– бути рекомендованими на наукову роботу в Університеті;
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– бути рекомендованими до подання на нагородження преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами та іншими видами відзнак і нагород;
– звертатися до керівних підрозділів СНТ за допомогою щодо захисту своїх
інтересів та ініціатив.
5.2. Члени СНТ зобов’язані:
– дотримуватися даного Положення;
– брати участь у роботі СНТ та відвідувати засідання гуртків кафедр;
– проводити науково-дослідну роботу, виступати з доповідями на засіданнях гуртків кафедр та наукових конференціях;
– виконувати рішення керівних органів СНТ;
– брати участь у студентських наукових конференціях;
– звітувати про виконану наукову та організаційну роботу на вимогу керівних органів СНТ;
– пропагувати діяльність СНТ, сприяти підвищенню авторитету СНТ.
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. СНТ не виконує фінансових функцій.
6.2. Усі структурні підрозділи Університету всебічно сприяють створенню
належних умов для діяльності СНТ, найповнішому інформаційному забезпеченню
його діяльності відповідно до Положення.
6.3. Зміни та доповнення до Положення про СНТ вносяться:
– наказом ректора ХНАУ;
– рішенням зборів СНТ.
Положення розглянуто та затверджено рішенням вченої ради
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва від « 11 » жовтня 2016 року протокол № 5
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