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Додаток 1. Функції СНТ університету. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комунікаційний 
простір - СНТ  

 
СНТ - організація 

 
Офіційний статус СНТ 

СНТ університету як 
частини системи 
студентського  
самоврядування 
університетською 

громадою

Участь представників 
СНТ в роботі 

ректорату та Ученої 
ради університету, 
Учених радах 
факультетів

Співпраця з 
кураторами СНТ 
університету, 

заступниками деканів з 
наукової роботи 
факультетів

Співпраця з 
проректором з 
інноваційної та 

навчальної роботи

Обмін досвідом роботи 
СНТ факультетів Організаційна та 

консультативна 
допомога з роботи СНТ 

факультету

Аналіз проблем СНТ 
та пропозиції з їх 

вирішення 

Систематизація 
інформації про роботу 

СНТ 

Корекція роботи СНТ 
факультетів 

Звітність СНТ 
факультетів на основі 
розроблених критеріїв 

Робота з ресурсного 
забезпечення роботи 

СНТ 

 
Робота зі спонсорами 

 
Робота з грантовими 

фондами, 
організаціями

Фінансування за 
рахунок Університету 

Пошук можливості 
надання послуг в обмін 

на ресурсне 
забезпечення

Статут та Концепція 
СНТ університету  

Мета діяльності, 
завдання, сегмент 
відповідальності  в 

університеті, структура 
СНТ університету

 
Інформаційна робота 

Створення каналів 
інформації «СНТ - 

студент» (сайт, стенд, 
газета, розсилка) 

Обробка та 
розповсюдження 

актуальної наукової 
інформації 

Донесення інформації 
про наукові заходи в 
університеті та інших 

навчальних та 
наукових установах Співпраця з Радою 

молодих вчених 
Університету та 
факультетів

Налагодження зв’язків 
(системи співпраці) 
СНТ факультетів з 

кафедрами  
 

Співпраця з 
Інформаційним 

центром Університету, 
Центром міжнародних 
відносин Університету 

та аналогічними 
структурними 
підрозділами 

Вивчення можливості 
введення членських 

внесків 
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Популяризація науки, 
інтелекту, науково – 
дослідної роботи 

 
Зовнішні зв’язки 

Створення системи 
мотивацій студентів 
для участі в науковій 

роботі 

Бонуси в кредитно – 
модульній системі в 
рамках Булонського 
процесу за участь в 
науково – дослідній 

роботі

Публікація у фаховому 
виданні університету 

тільки у разі 
оприлюднення статті 

на секції СНТ 
факультету

Рекомендації до 
магістратури / 
аспірантури 

Професійне 
працевлаштування 

випускників 

Право на 
командировку у разі 

оприлюднення доповіді 
/ статті на секції СНТ 

факультету 

Преміювання активу 
СНТ за наукові 
досягнення 

Створення 
корпоративного духу 

СНТ, введення 
фіксованого членства, 

членські квітки 

Громадське заохочення 
активу СНТ за наукові 
досягнення (публікація 

у газеті, дошка 
пошани, грамоти) 

 
Пільги в користуванні  

бібліотекою 

Загально- 
університетські 

проекти, заходи та 
організаційні зібрання  

Університетський 
конкурс студентських 

наукових робіт 

Університетська 
науково – практична 

конференція 

Університетська збірка 
наукових робіт 

(додаток до вісника 
університету)

Проведення спільних 
наукових заходів 

(конференцій, круглих 
столів)

Міждисциплінарні 
науково – досліді 

проекти 

Заходи методичного 
значення для роботи 
СНТ факультетів 

Проведення в 
Університеті «Дня 
студентської науки» 

Науково – популярні 
заходи (дебатні та 
дискусійні клуби, 
інтелектуальні ігри 

Інформування 
студентів про 

досягнення вчених 
університету у 

популярному викладі 

Участь у організації 
зустрічей з відомими 

науковцями 

Проведення зустрічей з 
активом СНТ 
факультетів 

Підтримка творчих 
студій студентів 

(літературна студія, 
кіноклуб)

Налагодження зв’язків 
з аналогічними 

організаціями України 

Налагодження 
професійного обміну 

студентами 
університетів 

Проведення Форуму 
наукових організацій 
студенті та аспіратів 

Створення Міської 
Ради наукових 

організацій студентів 
та аспірантів. 

Робота з громадськими 
організаціями міста 
профільного типу 


