
Студентське наукове товариство факультету 

 

Рада СНТ 
факультету 

Інформаційна робота: 
стенд, сайт, газета 

Ведення архіву подій в 
організації, діловодство 

Облік публікацій 
студентів, участі у 
конференціях. 

Ведення обліку членів  
СНТ факультету 

Облік заохочень 
студентів – науковців, 
захист прав в науковій 

сфері

Налагодження зв’язків з 
науковими 

організаціями студентів 
відповідних галузей 

Облік відряджень 
студентів - науковців 

Науково – практична 
конференція студентів 

та аспірантів  

Організація роботи 
секцій, гуртків, клубів, 
наукових семінарів 

Проведення 
факультетського етапу 
Університетського 

конкурсу наукових робіт 
студентів 

Актуальні науково – 
популярні проекти – 
дебатні, ігрові та 

конкурентні форми

Пошук позабюджетних 
форм фінансування 
наукових заходів та  

проектів 

Щорічні зустрічі зі 
студентами першого 
курсу на початку їх 

навчання в університеті

Завдання СНТ факультету 

Проведення 
міждисциплінарних 
заходів з суміжними 

факультетами 

Круглі столи з 
актуальних проблем 

СЕКЦІЯ СНТ 

організація роботи 
колективів студентів 

над грантовими 
проектами

організація зустрічей 
студентів з 
фахівцями - 
науковцями 

Засідання – дискусії, 
обговорення 

наукових доповідей 

Спільна розробка 
науково-дослідних 

тем 

Наукові семінари 

Організація участі 
студентів факультету в 

Міському, 
Регіональному та 
Всеукраїнському 

конкурсах наукових 
робіт 



 
 

 

ПІДСТАВИ ІСНУВАННЯ СНТ 
ФАКУЛЬТЕТУ 

Положення  
про СНТ факультету 

Фіксоване членство  
в СНТ факультету 

Щорічна звітно – 
виборча конференція  
СНТ факультету 

Положення повинно бути затверджено в 
встановленому порядку 

СНТ – організація з фіксованим 
членством. До організації необхідно 
запрошувати обдарованих студентів - 

науковців

Конференція обирає щороку голову та 
склад Ради СНТ. 
Якщо на факультеті в СНТ немає 
фіксованого членства – конференція 
правомочна за наявності не менш ніж 
1/20 кількості студентів факультету 
денної форми навчання. 
Якщо є фіксоване членство – 50%+1 
членів СНТ факультету. 



 

СТРУКТУРА СНТ ФАКУЛЬТЕТУ 

Члени СНТ факультету 

Секції (гуртки, клуби) при 
кафедрах факультету 

Секції (гуртки, клуби) 
міждисциплінарні 

Наукові проекти СНТ 
факультету 

 (науково-дослідні групи, 
грантові групи, наукові 

семінари, тощо) 

Науково-популярні 
пректи СНТ факультету 

Секретар Секції 
 (гуртка, клубу) 

Координатор проекту 

РАДА СНТ 
факультету 

Голова СНТ 
Факультету 

Заступник Голови 
СНТ Факультету 

Вчений секретар СНТ 
факультету 

Члени Ради – 
представники 

курсів 

Звітно-виборча 
конференція СНТ 

факультета 

ПРАВЛІННЯ 
СНТ 

Університету 

Обирає склад Ради 

КУРАТОР 
СНТ 

факультету 


