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ПОЛОЖЕННЯ 
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Державного ВНЗ «Національний Гірничий 

Університет» 

 

1. Загальні положення 

1.1 Студентське  наукове товариство Державного вищого навчального 

закладу «Національний гірничий університет» (далі – СНТ) є громадським 

об'єднанням студентів університету, що беруть активну участь у науково-

організаційній та дослідницькій роботі, діє з метою координації 

організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою 

молоддю, створення  сприятливих  умов для розвитку й реалізації творчих 

здібностей студентів університету, залучення їх до активної науково-дослідної, 

пошукової діяльності у процесі навчання в університеті, участі у вирішенні 

актуальних наукових, гуманітарних та науково-технічних проблем 

університету, регіону та України. 

1.2 Діяльність СНТ університету керується Радою молодих учених 

Державного ВНЗ «НГУ» 

1.3 СНТ університету у своїй діяльності керується нормативними, 

методичними, інструктивними документами вище встановлених організацій по 

підпорядкованості вузу; Статутом Державного ВНЗ «НГУ»;  цим Положенням і 

всіма наявними додатками. 

 

2. Цілі і завдання СНТ університету. 

2.1. Основною метою СНТ університету є сприяння підвищенню якості 

підготовки кваліфікованих кадрів, збереженню наукового потенціалу і 



створенню умов для розвитку наукової творчості молоді, інтеграції її в 

науково-освітній простір. 

2.2. Завдання СНТ університету. 

2.1.1. Пошук і залучення талановитих студентів до наукової роботи, 

починаючи з ранніх етапів навчання в університеті; 

2.1.2. Формування мотивації до дослідницької роботи, сприяння оволодінню 

студентами науковими методами пізнання та поглибленого, творчого 

освоєння навчального матеріалу; 

2.1.3. Виховання творчого ставлення до своєї майбутньої професії через 

дослідницьку діяльність, підвищення якості професійної підготовки 

молодих науково-педагогічних кадрів; 

2.1.4. Розвиток інтересу до фундаментальних досліджень у межах основних 

напрямків університету; 

2.1.5. Науково-організаційний супровід самостійного виконання досліджень 

студентами; 

2.1.6.  Проведення  внутрішніх студентських заходів різного рівня на базі 

НГУ та участь в організації зовнішніх; 

2.1.7. Створення та реалізація ефективної системи інформування студентів 

про події наукового життя як всередині самого університету, так і за 

його межами ( конкурси наукових проектів, конференції, стажування, 

публікації на офіційному сайті за результатами досліджень тощо); 

2.1.8. Відбір і рекомендація найперспективніших студентів, що займаються 

науково-організаційної та дослідницькою роботою, для надання 

заохочень; 

2.1.9. Здійснення співробітництва з СНТ інших вузів, вивчення вітчизняного 

та зарубіжного досвіду організації науково-дослідницької роботи 

студентів з метою впровадження передових форм і методів у свою 

роботу; 

2.1.10. Сприяння в реалізації результатів студентської наукової творчості; 

2.1.11. Сприяння здійсненню міжнародного співробітництва за 

напрямками діяльності університету в галузі науки та освіти; 

2.1.12. Висвітлення діяльності СНТ в засобах масової інформації, Інтернет; 

популяризація наукових досягнень молоді, з метою підняття престижу 

молодіжної науки. 

2.3. Для Виконання своїх Завдання СНТ: 

— Готує та представляє Раді молодих вчених та структурним підрозділам 

університету пропозиції щодо розвитку та вдосконалення наукової та 

творчої діяльності студентів; 

— Організовує та проводить щорічні наукові конференції студентів; 

— Сприяє та організовує видання наукових праць студентів; 



— Організовує та заохочує студентів до участі у наукових конференціях 

молодих вчених; 

— Сприяє розвитку міжвузівського співробітництва студентів; 

— Здійснює іншу діяльність відповідно до принципів даного Положенням та 

Додатках.  

 

3.  Порядок роботи СНТ.СНТ та його Рада працюють згідно з планом 

роботи, що  складається на період в один академічний рік та 

затверджується на засіданні Ради СНТ університету. 

3.2. Рада СНТ розглядає планові та інші питання у ході своїх засідань згідно з 

затвердженим планом. Контроль організації та проведення засідань 

здійснює Голова Ради СНТ університету. У своїй діяльності Рада СНТ 

співпрацює з науково-дослідницькою частиною університету ти іншими 

структурними підрозділами що займаються молодіжною наукою. 

Підведення підсумків Ради СНТ здійснюється на розширеному засіданні 

СНТ у кінці академічного року. 

 

4. Структура та управління СНТ університету. 

4.1.  Склад Ради СНТ університету затверджується Головою Ради СНТ. 

Термін повноважень чинної Ради СНТ університету – 2 академічні роки; 

4.2.  Вищим органом СНТ є Рада СНТ. Засідання Ради СНТ університету 

проводяться не рідше 1 разу на місяць; 

4.3.  Основною структурною одиницею СНТ є секції,що створюються за 

фаховим принципом на відповідних факультетах; 

4.4.  Делегати до Ради обираються учасниками секцій СНТ. Голова секції 

автоматично вважається делегатом. Термін повноваження делегата - 1 

рік; 

4.5.  Рада СНТ університету є колегіальним органом, до компетенції якого 

належить розгляд та вирішення всіх питань, пов'язаних з організацією 

роботи СНТ університету; 

4.6.   Функції Ради СНТ: 

— Приймає Положення про СНТ та вносить зміни та доповнення до нього;  

— Визначає основні напрями діяльності СНТ; 

— Обирає Голову СНТ відкритим Голосування простою більшістю голосів 

(у випадках див пункт 4.8.7) 

—  Заслуховує звіти про діяльність Голови СНТ; 

— Заслуховує Доповіді про роботу секцій та підрозділів; 

— Затверджує символіку СНТ. 

— Організовує проведення засідань, координує діяльність секцій та інших 

структур СНТ, заслуховує звіти голів секцій; 



— Може клопотати перед ректором про працевлаштування в університеті 

осіб, що зробили кардинальний внесок у діяльність СНТ та відзначилися у 

науковій роботі; 

—  Вносити зміни до персонального складу правління СНТ; 

—  Затверджує "Положення про секцію СНТ". 

— Засідання проводитимуться щоквартально правлінням СНТ; 

— Позачергові Засідання проводяться за рішенням Голови СНТ або за 

вимогами половини від кількості секцій ( 50% + 1 голос); 

— Засідання Ради СНТ правочинні за наявності 50 % + 1 голос від кількості 

членів Ради. Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю 

голосів присутніх членів Ради. Рішення, що приймаються Радою СНТ 

університету, є обов'язковими для виконання всіма структурними 

підрозділами СНТ університету; 

4.7.  Склад ради СНТ: 

 Голова Ради СНТ; 

 Голови секцій; 

 Секретар СНТ; 

 Інші особи за рішенням Ради СНТ. 

4.8 . Голова Ради СНТ: 

4.8.1. Голова СНТ призначається Радою СНТ за результатами голосування 

(див. пункт 4.6.3 ) 

4.8.2 Кандидатом на пост голови СНТ може стати будь-який член СНТ. 

4.8.3 Кандидати на пост голови СНТ мають подати заявки не менше як за 7  

діб до дня виборів. 

4.8.4 Голова СНТ може бути змінений у зв’язку з: 

 невиконанням своїх обов'язків; 

— за систематичне порушення дисципліни; 

— за особистим бажанням; 

— з причині неспроможності виконання своїх обов'язків у зв'язку 

закінчення навчання у ВНЗ НГУ, відрахування з ВНЗ НГУ 

— у зв'язку зі смертю. 

4.8.5 Новообраний голова СНТ приступає до виконання своїх обов’язків на 

3 день після виборів. 

4.8.6 Протягом 3 днів після виборів попередній голова СНТ має передати 

всі справи СНТ новопризначеному голові СНТ та ввести його курс 

роботи СНТ. 

4.8.7 Голова скликає збори Ради СНТ, головує на них, підписує прийняті 

документи; 

4.8.8 Голова здійснює керівництво та опис потокової роботи; 

4.8.9  Голова може делегувати окремі повноваження своїм заступникам. 



4.9 Секретар СНТ: 

— Обирається Головою Ради СНТ; 

— Веде діловодство СНТ; 

— Засвідчує документи СНТ.  

 

5 Права та обов'язки членів СНТ. 

5.1  Членом СНТ університету може стати будь - який студент НГУ, що 

займається або бажає займатися науково-дослідницькою діяльністю, 

заповнивши анкету для вступу та затверджений Радою СНТ. Членство у 

СНТ добровільне. 

5.2  Члени СНТ університету мають право: 

— Брати участь в обговореннях при виборі кандидатур і бути обраними до 

керівних органів Ради СНТ університету; 

— Своєчасно отримувати інформацію про заходи СНТ університету; 

— Займатися науково-дослідницькою роботою з будь-якої тематики і брати 

участь у всіх заходах, передбачених планом роботи СНТ кафедри, 

факультету, університету; 

— Публікувати результати власних наукових досліджень; 

— Пропонувати ідеї та проекти, пов'язані з роботою СНТ, вдосконаленням 

науково-дослідної діяльності студентської молоді університету; 

— Брати участь у внутрішніх та зовнішніх наукових конкурсах; 

— Заявляти свою кандидатуру на участь у наукових конференціях, семінарах, 

конкурсах, олімпіадах, стажуваннях та інших заходах, що проводяться в 

Україні та інших країнах. 

5.3  Члени СНТ університету зобов'язані: 

— Брати участь у науково-дослідній роботі; 

— Регулярно виступати з доповідями на внутрішніх та міжвузівських 

конференціях, симпозіумах тощо; 

— Брати участь у конкурсах наукових проектів; 

— Брати участь у науково-організаційній роботі СНТ університету; 

— Керуватися у своїй науково-дослідної діяльності цим положенням. 

 

6 Відповідальність за неналежне виконання або невиконання 

своїх посадових обов'язків. 

6.1  Всі члени СНТ (включаючи членів Ради СНТ) несуть персональну 

відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових 

обов'язків, передбачених цим положенням; 

6.2  За невиконання своїх обов'язків, поставлених Головою СНТ задач, члени 

керівних органів СНТ можуть бути достроково позбавлені своїх 

повноважень; 



6.3  За неодноразову відсутність на зборах СНТ ( понад 4 рази ), Ради СНТ, 

загальних зборів СНТ без поважної причини член СНТ, може бути 

виключений зі складу СНТ або звільнений від займаної посади.  

 

7 Перехідні положення 

7.1   Повна назва українською мовою: Студентське наукове товариство 

Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий 

університет»; 

7.2   Скорочена назва українською мовою:  СНТ НГУ; 

7.3  Зміни та доповнення до цього Положення вносяться Главою Ради СНТ за 

поданням членів Ради СНТ; 

7.4  Дане положення набуває чинності з дня його затвердження. 

  


