
 



Положення 

про Студентське наукове товариство 

ТзОВ Медичний коледж «Монада» 

1. Студентське наукове товариство (далі СНТ) створюється з метою впровадження 

інноваційних підходів в організацію навчальної, індивідуальної та самостійної роботи студентів, 

поглиблення ролі науки у вивченні фундаментальних, гуманітарних та фахових дисциплін, 

скеровується на розвиток творчих здібностей, пошукових та дослідницьких якостей у студентів, 

а також - популяризацію ролі науки як важливого фактору студентського життя. 

2. Головним завданням СНТ є : 

• регулярне проведення засідань студентського наукового товариства (щомісяця протягом 

року); 

• організація та проведення студентських наукових конференцій, круглих столів, диспутів, 

дебатів, відкритих конкурсів; 

• забезпечення виходу протягом року свого друкованого органа «Вісника студентського 

наукового товариства» з інформацією про студентське наукове життя коледжу; 

• стимулювання розвитку гурткової роботи в коледжі шляхом залучення студентів; 

• розвиток наукових зв’язків із студентськими науковими товариствами м. Львова та інших 

міст України; 

• розвиток міжнародних контактів та участь в міжнародних конференціях. 

3. Очолює СНТ голова, який рекомендується студентською Радою і обирається терміном на 1 

рік з числа студентів 3-4 курсів на першому засіданні СНТ на початку нового навчального року. 

4. Голова СНТ зобов’язаний : 

• керувати та контролювати роботу студентського наукового товариства коледжу; проводити 

щомісячно зібрання СНТ та 1 раз у два місяці Ради СНТ, згідно складеного ним графіку і 

доповідати про хід НДР серед студентів товариства заступнику директора; 

• нести відповідальність за доручену йому ділянку роботи перед заступником директора  

коледжу; 

• здійснювати роз’яснювальну та агітаційну роботу серед студентів СНТ; 

• консультуватись з усіх питань науково-дослідної роботи студентів у заступника директора; 

  брати участь в організації та проведенні студентських конференцій; 

 керувати усіма директивними документами стосовно наукової роботи, що видаються в 

 коледжі; 

 систематично цікавитись новими формами та методами дослідної роботи; бути у складі 



журі, яке визначає переможців студентської наукової конференції;  

 повідомляти на засіданні Ради СНТ про усі наукові заходи, що плануються проводитись в 

коледжі; ознайомити з довідником по організації роботи в коледжі, з положенням та 

програмою проведення СНК; 

 подавати заявки в оргкомітет про доповіді окремих студентів на участь в студентській 

науковій конференції; 

 збирати та доповідати оргкомітету про необхідну кількість технічних засобів, потрібних 

для успішного проведення студентської наукової конференції; допомагати в організації та 

підготовці програм, тез доповідей, аудиторій для успішного проведення СНК. 

5. Членом СНТ можуть бути студенти 1-4 курсів. Членство в СНТ є добровільним, але за 

умови що середній бал загальної успішності студента не нижче оцінки «добре». 

6. СНТ має свої представництва на відділеннях і через старост груп організовує та координує 

наукову діяльність, що проходить як в межах коледжу, так і поза ним. 

7. До обов’язків СНТ відноситься : 

• ініціювання проведення заходів наукового характеру, інтелектуальних змагань, конкурсів; 

• висунення пропозицій та розробка тематики заходів наукового характеру, що проводяться 

в коледжі; 

• заохочення студентів, які займаються науковою роботою; 

• впровадження інноваційних підходів у роботу студентських наукових гуртків, активна 

участь та регулярне відвідування їх засідань; 

• вивчення досвіду роботи СНТ в українських та зарубіжних закладах освіти; 

• участь в організації та проведенні Днів Науки; 

• участь в регіональних, загальноукраїнських та міжнародних студентських науково- 

практичних семінарах, конференціях та міжвузівських олімпіадах; 

8. СНТ має право: 

• під керівництвом наукової частини та на її завдання залучатись до перевірок поточної 

роботи студентських наукових гуртків; 

• брати участь в обговоренні претендентів на участь в конкурсі «Кращий студент- науковець» 

та «Кращий студентський науковий гурток»; 

• брати участь в організації та проведенні спільних з викладачами наукових конференцій, 

семінарів, круглих столів, тощо; 

• стимулювати через систему заохочувальних заходів наукову активність студентів; 



• вимагати від членів СНТ звітів про поточну успішність та проводити її аналіз. 

9. СНТ може ініціювати доповнення і зміни у це «Положення», але за умови їх попереднього 

обговорення на одному із своїх засідань та після затвердження їх Педагогічною Радою. 

Відповідальний за наукову роботу в коледжі призначається директором коледжу.  

Він зобов’язаний: 

- нести відповідальність за доручену йому ділянку роботи перед особами, що керують НДР 

коледжу (куратор коледжу, заступник директора) 

- керувати роботу студентського наукового товариства з певних профільних дисциплін 

(гуманітарних, фундаментальних чи професійно-орієнтованих дисциплін); 

- складати графік роботи або СНТ з профільних дисциплін; 

- брати активну участь в усіх наукових заходах коледжу; 

- проводити роз’яснювальну роботу та агітаційну роботу серед викладачів або студентів 

товариства про зміст та значення НДР ; 

- консультуватись з усіх питань НДР у заступника директора; 

- може бути у складі журі, яке визначає переможців; 

- повідомляти усіх членів товариства про всі новини науково-дослідної роботи серед 

викладачів або студентів; 

- допомагати у проведенні викладацьких або студентських конференціях коледжу; 

- своєчасно подавати заявки голові СНТ коледжу про письмову чи стендову доповіді від 

викладачів або студентів на участь в студентські науковій конференції. 


