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ПОЛОЖЕННЯ 

про Студентське наукове товариство 

Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця 

 

1.Загальні положення 

 

Студентське наукове товариство Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця (далі – СНТ ХНЕУ) 

створюється з  метою координації,  організаційного  та  науково-методичного  

забезпечення  роботи  з обдарованою  молоддю,  створення  сприятливих  умов  

для  розвитку  і реалізації  творчих  здібностей  студентів  університету,  

залучення  їх  до активної  науково-дослідної,  пошукової  діяльності  у  процесі  

навчання  в  університеті,  участі  у  вирішенні актуальних науково-

педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем.  

Положення розроблено у відповідності з Законом України «Про освіту» 

«Про вищу освіту», «Про основу державної політики у сфері науки і науково-

технічної діяльності», а також у відповідності з наказами і методичними 

розробками Міністерства освіти і науки України про організацію наукової 

діяльності у вищих навчальних закладах. 

СНТ є органом студентського самоврядування ХНЕУ і представляє 

інтереси обдарованої молоді, що навчаються на факультетах ХНЕУ. 

Членами СНТ можуть бути студенти ХНЕУ,  які  активно  займаються  

пошуковою,  гуртковою  та  науково-дослідною роботою.  

Рада СНТ обирається на розширеному засіданні ради СНТ університету  

із  врахуванням  пропозицій  рад  СНТ факультетів ХНЕУ.  

Координація діяльності СНТ у ХНЕУ покладається наказом ректора 

ХНЕУ на заступника керівника (проректора з науково-педагогічної роботи) та 

Раду молодих вчених ХНЕУ. 

 

2. Структура Студентського наукового товариства 

 

Координаційним органом СНТ ХНЕУ є його Рада.  

До  складу  Ради  СНТ  ХНЕУ входять голови Рад СНТ  факультетів 

університету,  з  числа  яких обираються  голова,  секретар  та  заступник 

голови СНТ університету.  



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 ХНЕУ.   

 

3. Основними завданнями Студентського наукового товариства є: 

 

 активізація  різних  видів  пошукової,  навчально-дослідної  діяльності 

студентства  з  метою  забезпечення  глибокого  і  повного  оволодіння  

обраною  спеціальністю, формування  навичок  самостійного  проведення  

наукових  досліджень  і  творчого  підходу  до вирішення актуальних науково-

практичних та теоретичних проблем;  

 пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, надання їм 

всебічної допомоги; 

 залучення  обдарованих  студентів  до  активної  участі  у  науково-

дослідній діяльності кафедр університету, наукових проблемних груп, наукових 

гуртків, наукових шкіл;  

 надання  організаційної,  методичної  та  практичної  допомоги  студентам  

у реалізації творчих ідей, пропозицій тощо;  

 популяризація серед студентів досягнень науки і техніки, посилення 

наукового аспекту в підготовці спеціалістів та магістрів;  

 інформування  студентів  про  можливість  участі  у  всеукраїнських  та  

міжнародних  наукових  студентських  конференціях,  семінарах,  конкурсах  та  

виставках студентських робіт, олімпіадах та міжнародних програмах наукового 

обміну;  

  пропозиції щодо заохочення студентів, які досягли значних успіхів у 

науково-дослідній роботі;  

 підготовка та випуск студентських наукових видань, в тому числі 

електронних;  

 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.  

 

4.Основні принципи роботи Студентського наукового товариства:  

 

СНТ та його ради працюють  згідно  з  планом  роботи,  який  складається  

на  період  в один навчальний рік та затверджується на засіданні Ради СНТ 

університету, проведення двічі на рік засідань Ради СНТ.  

 



Контроль   організації   та   проведення   засідань   здійснює    голова  

Ради  СНТ  університету.  У  своїй  діяльності  Рада  СНТ  співпрацює  з  

науково-дослідним сектором та Радою молодих вчених.  

Звітування  Ради  СНТ  здійснюється  на  розширеному  засіданні  СНТ  в  

кінці навчального  року  та  підсумовується  в  ході  звітної  студентської  

науково-практичної конференції.  

 

5. Права та обов'язки членів СНТ ХНЕУ. 

 

Членом СНТ ХНЕУ можуть бути студенти, які активно займається 

науковою діяльністю. 

Члени СНТ ХНЕУ мають право:  

обирати та бути обраними у керівні органи СНТ;  

вільно висловлювати та подавати пропозиції при обговоренні питань 

діяльності СНТ;  

брати участь в роботі наукових конференцій,конкурсів та інших заходів, 

що проводить СНТ ХНЕУ;  

отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку СНТ 

ХНЕУ.  

Члени СНТ зобов'язані:  

дотримуватися вимог цього Положення;  

брати активну участь у діяльності СНТ;  

виконувати рішення органів СНТ.  

  Призупинення членства у СНТ ХНЕУ може бути здійснено за заявою 

члена СЕТ або у випадку закінчення навчання в університеті. 

 

 

Положення затверджено рішенням Вченої ради від « __ » ________ 2013 р.  

 

 


