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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення розроблено на основі Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про основи державної політики у сфері науки і науково- технічної 

діяльності», а також у відповідності з наказами і настановними розробками 

Міністерства освіти і науки України про організацію наукової діяльності у вищих 

навчальних закладах. 

1.2. Студентське наукове товариство (далі - СНТ) Національного університету 

харчових технологій (НУХТ) є добровільною неприбутковою науково-суспільною 

організацією студентів. СНТ діє з метою реалізації творчого наукового потенціалу 

студентів та участі у виконанні науково- дослідних робіт, програм, що виконуються в 

університеті, а також з метою здійснення наукової, освітньої, культурно-

просвітницької, творчої діяльності. 

1.3. Діяльність СНТ здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України, установчих та програмних документів, наказів ректора НУХТ, ухвал Вченої 

ради, Науково-технічної ради. 

1.4. Принципи діяльності СНТ: 

- верховенство наукової творчості та наукового співробітництва; 

- добровільність і рівноправність усіх членів, самоврядування та 

гласність у роботі; 

- органічний зв'язок навчання та наукової роботи. 

1.5. Назва товариства. 

15.1. Української мовою: Студентське наукове товариство Національного 

університету харчових технологій; скорочено СНТ НУХТ. 

1.5.2. Англійською мовою: Studend Scientific Society of National University of 

Food Technologies. Англійською: SSS of NUFT. 

1.6. СНТ функціонує без державної реєстрації, не набуває прав юридичної 

особи та не може вступати від свого імені в цивільні правовідносини. 

1.7. СНТ працює у тісному взаємозв’язку з адміністрацією, всіма структурними 

підрозділами та громадськими організаціями НУХТ. 

1.8. СНТ має свою емблему, яка приймається за погодженням проректора з 

наукової роботи та затверджується ректором університету. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ 

2.1. Основною метою СНТ є координація, організаційне та науково- методичне 

забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для 

розвитку і реалізації творчих здібностей студентів НУХТ, залучення їх до активної 

науково-дослідної діяльності у процесі навчання в Інституті, участі у вирішенні 

актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем. 

2.2. Основними завданнями СНТ є: 

- активізація різних видів науково-дослідної діяльності студентів з метою 

забезпечення найбільш глибокого й повного оволодіння обраною спеціальністю, 

формування навичок самостійного проведення наукових досліджень та творчого 

підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем; 

- пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, надання їм 

всебічної допомоги; 

- забезпечення й захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації 

навчального процесу й проведення наукової роботи; 

- сприяння підготовці студентами публікацій; 

- проведення студентських науково-практичних конференцій, читань, семінарів, 

круглих столів тощо; 

- набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, 

наукових дискусіях, конференціях, семінарах; 

- участь студентів у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, 

регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах; 

- популяризація наукової діяльності в студентських колах; 

- забезпечення обігу науково-організаційної інформації; 

- координація діяльності студентських наукових гуртків; 

- вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду інших вищих 

навчальних закладів та академічних закладів із питань організації науково-

дослідної роботи студентів; 

- розширення міжнародних науково-дослідницьких зв’язків студентів 

університету; 

- розміщення інформації на інтернет-сторінці СНТ, що висвітлює інформацію про 

засідання секцій СНТ, звітну Конференцію СНТ, засідання Ради СНТ; 

- здійснення інших видів організаційно-наукової діяльності, що не суперечать 

чинному законодавству України, меті створення СНТ і рішенням ректорату та 

Вченої ради НУХТ. 
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3. СТРУКТУРА СНТ 

3.1. СНТ - координаційний центр студентських наукових інституцій в 

Університеті, створений за представницьким принципом з базових структурних 

підрозділів - студентських наукових гуртків кафедр. 

3.2. Безпосередньо студентську науку очолює голова СНТ зі складу науково-

педагогічних працівників НУХТ, який призначається рішенням Вченої Ради НУХТ та 

підпорядковується проректору з наукової роботи. Голова СНТ контролює роботу Ради 

СНТ. 

3.3. Рада СНТ - вищий колегіальний орган керівництва СНТ, що створений з 

метою паритетного представництва студентських наукових гуртків. 

3.4. Рада СНТ координує роботу студентських наукових гуртків кафедр, які 

максимально наближені до активу студентів-науковців. 

3.5. Основними науковими осередками є наукові гуртки при кафедрах, роботу 

яких контролює заступник декана з НДРС. 

4. ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

4.1. Головою СНТ може бути обраний представник з науково- педагогічного 

складу університету, який має значні здобутки в галузі науки, досвід участі у 

Всеукраїнських студентських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських 

наукових робіт. 

4.2. Кандидатури на посаду Голови СНТ можуть 

висуватися Радою СНТ, адміністрацією університету або в порядку самовисунення. 

4.3. Голова Ради СНТ: 

-презентує СНТ у стосунках з керівними органами Університету, державними та 

громадськими організаціями, установами та підприємствами усіх форм власності, як в 

Україні так і за її межами; 

-має право підпису документів, які стосуються роботи СНТ; 

-здійснює оперативний контроль за діяльністю СНТ; 

-видає розпорядження з поточних питань членам СНТ; 

-головує на засіданнях Ради СНТ; 

-представляє річний звіт про діяльність СНТ на рівні університету та подає звіти 

до Інститут інноваційних технологій та змісту освіти; 

-здійснює іншу діяльність в межах наданих йому повноважень. 
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5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СНТ 

5.1. Членами СНТ можуть бути студенти НУХТ денної форми навчання, які 

успішно навчаються, активно займаються науково-дослідною роботою, беруть активну 

участь у діяльності СНТ. 

5.2. Прийом у члени СНТ відбувається на підставі заяви вступника. 

Припинення членства в СНТ відбувається: 

- за власним бажанням; 

- за рішенням Ради СНТ у разі порушення Положення, а також за діяння, що 

завдали шкоди авторитету СНТ; 

- при закінченні навчання в університеті. 

5.3. Член СНТ має право: 

- обирати та бути обраним у керівні органи СНТ; 

- брати участь у всіх заходах СНТ і в обговоренні всіх питань діяльності СНТ; 

- вносити пропозиції щодо покращення діяльності СНТ; 

- представляти результати своєї наукової роботи на засіданнях наукового гуртка, 

конференціях, семінарах тощо; 

- публікувати результати своєї наукової роботи в наукових виданнях; 

- переходити з одного наукового гуртка в інший; 

- отримувати методичну, інформаційну та інші види допомоги з боку СНТ; 

- добровільно вийти зі складу СНТ; 

- мати переваги при одержанні рекомендацій для вступу в аспірантуру НУХТ за 

умови досягнення суттєвих успіхів у науково-дослідній роботі і високих 

досягнень у навчанні. 

5.4. Член СНТ зобов’язаний: 

- дотримуватися вимог цього положення та виконувати рішення СНТ; 

- брати активну участь у роботі наукового гуртка та діяльності СНТ; 

- розширювати свою загальну та спеціальну підготовку; 

- успішно виконувати навчальний план; 

- проводити науково-дослідну роботу з дотриманням запланованих термінів; 

- звітувати на засіданнях наукового гуртка кафедри про виконання планових 

зобов’язань; 
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- сприяти формуванню та підвищенню позитивного іміджу діяльності СНТ як 

наукової молодіжної студентської організації. 

6. КЕРІВНИЦТВО РОБОТОЮ РАДИ СНТ 

6.1. Загальне керівництво діяльністю Ради СНТ за наказом ректора здійснює 

проректор з наукової роботи НУХТ. 

6.2. Безпосереднє керівництво діяльністю СНТ здійснює Г олова СНТ з 

науково-педагогічних працівників університету, який призначається рішенням Вченої 

ради НУХТ. 

6.3. Голова СНТ: 

- організовує діяльність Ради СНТ, надає йому допомогу у виконанні поточної та 

перспективної роботи, спрямованої на розвиток й удосконалення наукової 

творчості студента; 

- координує роботу кураторів кафедральних наукових гуртків; 

- сприяє формуванню у студентів поваги до наукової праці, поваги до обраної 

професії, позиціонуванню студентського наукового товариства як елітної 

студентської організації в межах Інституту; 

- координує роботу з проведення студентських наукових конференцій, 

предметних олімпіад, конкурсів наукових робіт, узагальнює їх результати; 

- подає клопотання до Інституту інноваційних технологій та змісту освіти про 

проведення на базі університету ІІ туру Конкурсу студентських наукових робіт 

та ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади; 

- сприяє популяризації наукової діяльності серед студентства, пропаганді 

наукових досягнень студентів; 

- вносить пропозиції в ректорат і Вчену раду університету стосовно морального і 

матеріального стимулювання студентів, їх наукових керівників, які досягли 

значних успіхів у науково-дослідній роботі, та організаторів студентської 

наукової роботи; 

- контролює висвітлення на сайті університету інформації щодо діяльності СНТ. 

7. РАДА СНТ 

7.1. Координаційним органом СНТ НУХТ є його Рада, до складу якої входять 

голови рад СНТ факультетів, з числа яких обирається голова, секретар та заступник 

голови СНТ університету. 
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7.2. Рада СНТ обирається на розширеному засідання ради СНТ університету із 

врахуванням пропозицій рад СНТ факультетів НУХТ, з найбільш активних членів СНТ 

відкритим голосуванням. 

7.3. Функції Ради СНТ: 

- розробляє план заходів з організації студентської наукової роботи на 

календарний рік; 

- здійснює керування роботою СНТ; 

- сприяє організації нових студентських гуртків для дослідження актуальних 

наукових проблем; 

- організовує проведення тематичних конференцій в НУХТ за участю ВНЗ 

України та інших країн; 

- приймає участь у відборі студентських наукових праць на всеукраїнські, 

галузеві та регіональні конкурси; 

- організовує проведення лекцій та зустрічей студентів з діячами науки; 

- здійснює пропаганду наукової діяльності студентів у засобах масової інформації 

і мережі Інтернет; 

- здійснює зв’язок з іншими ВНЗ України і закордонних держав, відряджає членів 

СНТ в інші вузи України та закордонних держав для участі у конференціях, 

конкурсах, з метою освоєння нових методів досліджень, обміну досвідом 

організаційної і організаційно- дослідницької роботи; 

- вносить пропозиції щодо заохочення активних учасників СНТ. 

7.4. СНТ факультетів складаються з проблемних та ініціативних груп, наукових 

гуртків кафедр. Вони є первинними структурними одиницями СНТ і співпрацюють із 

науковими школами, кафедрами, науково-методичними радами факультетів, іншими 

органами студентського самоврядування та вченою радою університету. 

7.5. СНТ та його ради працюють згідно з планом роботи, який складється на 

період в один навчальний рік та затверджується на засіданні Ради СНт університету. 

Засідання Ради СНТ відбувається двічі на рік. 

8. СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК 

8.1. Структурною одиницею СНТ є наукові студентські гуртки кафедр. 

8.2. Науковий студентський гурток - це стабільно працюючий колектив 

студентів-науковців, що зацікавлений в роботі у конкретному змістовному науковому 

напрямі, що відповідає специфіці наукових досліджень кафедри, при якій існує, 

входить до плану роботи кафедри, має наукового керівника, призначеного кафедрою. 

8.3. До діяльності гуртка висувають такі вимоги: 

- до складу гуртка входить не менше 5 студентів, які постійно відвідують 

засідання гуртка; 
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- засідання студентського наукового гуртка можуть проводитися в різних 

організаційних формах (заслуховування і обговорення студентських наукових 

робіт, наукові диспути, проведення експериментальних досліджень в 

лабораторії кафедри і т. ін.);  

- засідання студентського наукового гуртка кафедри проводиться не менше 

одного разу на місяць; 

- після закінчення засідання гуртка складається протокол, в якому вказують дату 

і місце проведення даного засідання, П.І.Б. доповідачів, теми доповідей, 

присутні на засіданні члени гуртка. Протокол підписує керівник і староста 

гуртка. Протоколи зберігають на профільній кафедрі. 

8.4. Основними задачами наукового гуртка є: 

- залучення до роботи гуртка студентів, які виявляють зацікавленість до науково-

дослідної роботи; 

- організація науково-дослідної роботи студентів на кафедрі; 

- опанування методів і прийомів наукових досліджень; 

- виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх 

творчого та інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних задач 

підвищення ефективності навчального процесу; 

- забезпечення активної участі студентів в проведенні наукових конференцій, 

конкурсів на найкращу наукову роботу, наукових семінарів. 

8.5. Керівництво роботою гуртка здійснюється науковим керівником, 

призначеним завідувачем кафедри. 

8.6. Організаційна робота гуртка здійснюється старостою, який обирається 

відкритим голосуванням на першому в навчальному році засіданні гуртка і 

затверджується науковим керівником гуртка. 

Обов’язками старости гуртка є: 

- складання разом з науковим керівником планів і звітів про роботу гуртка і 

своєчасне представлення їх на кафедру (щомісяця) та в Раду СНТ (за півріччя); 

- сприяння своєчасному виконанню плану наукових робіт членами гуртка; 

- систематичне подання інформації до Ради СНТ про роботу гуртка; 

- залучення членів гуртка до активної участі в усіх заходах, що проводяться 

Радою СНТ. 



 

9. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ СНТ 
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9.1. СНТ має право підтримувати прямі міжнародні студентські контакти та 

зв'язки із зарубіжними вищими навчальними закладами, брати участь у здійсненні 

спільних студентських заходів і програм. 

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ 

10.1. Для забезпечення діяльності СНТ Університет закріплює за СНТ 

приміщення, виділяє оргтехніку та витратні матеріали до неї, створює необхідні умови 

для його діяльності. 

10.2. Всі структурні підрозділи всебічно сприяють найповнішому 

інформаційному забезпеченню діяльності СНТ відповідно до Положення. 

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ 

11.1. Припинення діяльності СНТ може бути здійснене у встановленому 

чинним законодавством порядку. 

12. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДІЮ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ 

ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО СНТ 

12.1. Це Положення вводиться в дію після схвалення Науково- технічною 

радою університету та затвердження проректором з наукової роботи. 

12.2. Зміни та доповнення до положення про СНТ вносяться наказом ректора 

університету. 


