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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це положення регламентує порядок створення та функціонування 

Студентського наукового товариства Закладу вищої освіти «Університет 

Короля Данила» (далі - Студентського наукового товариства УКД). 

1.2. Студентське наукове товариство здійснює свою діяльність відповідно 

до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», інших нормативно-правових актів 

України, Статуту УКД та цього Положення. 

1.3. Студентське наукове товариство створене на основі вільного 

волевиявлення осіб, які  навчаються в УКД. 

1.4. Студентське наукове товариство здійснює свою діяльність на засадах 

добровільності, рівності, самоврядування, законності, гласності та інших 

правових принципах, що не суперечать чинному законодавству. 

1.5. Метою функціонування Студентського наукового товариства є 

координація, організаційне та науково-методичне забезпечення роботи з 

обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації 

творчих здібностей студентів УКД, залучення їх до активної науково-дослідної, 

пошукової діяльності у процесі навчання, участі у вирішенні актуальних 

наукових, педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем. 

1.7. Студентське наукове товариство здійснює свою діяльність у напрямах 

і формах, які не суперечать нормам нормативно-правових актів. 

 

1. УЧАСТЬ У СТУДЕНТСЬКОМУ НАУКОВОМУ  

ТОВАРИСТВІ 

1.1. Учасниками Студентського наукового товариства можуть бути 

студенти УКД, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю. 

1.2. Учасники студентських наукових гуртків, які функціонують на 

кафедрах, уходять до Студентського наукового товариства.  



1.3. Учасник Студентського наукового товариства за особистою заявою, 

поданою на ім’я голови Студентського наукового товариства, може в будь-який 

час вийти з нього за власним бажанням. 

2.3. Учасник Студентського наукового товариства УКД може бути 

виключений із нього в разі недотримання вимог цього Положення, невиконання 

обов’язків та інших дій, що негативно позначаються на діяльності 

Студентського наукового товариства. 

 

2. СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО  

ТОВАРИСТВА 

 

3.1  Органи правління Студентського наукового товариства УКД 

формуються на демократичних засадах через вибори. 

3.2. Студентське наукове товариство УКД має таку організаційну 

структуру: 

– Правління Студентського наукового товариства УКД; 

–  Загальні збори Студентського наукового товариства УКД. 

3.3. Керівним органом Студентського наукового товариства є Правління 

Студентського наукового товариства УКД. 

3.4. До складу Правління Студентського наукового товариства УКД 

входять:  

- голова Студентського наукового товариства УКД; 

- заступники голови Студентського наукового товариства УКД; 

- секретар Студентського наукового товариства УКД. 

3.5. Голова та склад  правління Студентського наукового товариства 

обираються на загальних зборах Студентського наукового товариства УКД з 

числа членів Студентського наукового товариства шляхом прямого відкритого 

голосуванням простою більшістю голосів терміном на 1 рік із правом 

переобрання на аналогічний період. 

3.6. Заступники голови Студентського наукового товариства обираються зі 

складу студентів із кожної спеціальності УКД. 



3.7.Загальні збори Студентського наукового товариства скликаються за 

планом не рідше одного разу на три місяці або позапланово за потреби. 

3.8. Загальні збори Студентського наукового товариства є повноважними 

за наявності 2/3 членів Студентського наукового товариства. Рішення загальних 

зборів Студентського наукового товариства ухвалюються відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів. 

Голова Студентського наукового товариства звітує про підсумки своєї 

діяльності на загальних зборах Студентського наукового товариства в кінці 

навчального року. 

 

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ 

СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО  

ТОВАРИСТВА 

 

4.1. Студентське наукове товариство працює згідно з планом роботи, який 

складається на певний термін (протягом року) та затверджується головою 

Студентського наукового товариства УКД.  

4.2.  У своїй діяльності Студентське наукове товариство УКД керується 

принципами: 

– свободи наукової творчості; 

– рівноправності та колегіальності в роботі; 

– зв’язку освіти та науково-дослідної роботи; 

– накопичення і примноження наукового потенціалу УКД та виховання 

майбутніх науково-педагогічних кадрів. 

4.3. Основними завданнями Студентського наукового товариства є: 

4.3.1. Забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються в УКД, 

зокрема стосовно організації навчального процесу і проведення наукової 

роботи. 

4.3.2. Представництво інтересів своїх членів у відносинах із державними 

органами та органами місцевого самоврядування, підприємницькими та 

непідприємницькими товариствами, зокрема іноземних держав. 



4.3.3. Пошук та підтримка обдарованих осіб, які навчаються в УКД, 

надання їм усебічної допомоги у проведенні наукових досліджень. 

4.3.4. Сприяння формуванню та розкриттю наукового та творчого 

потенціалу осіб, які навчаються в УКД, їх здібностей, формуванню особистості 

дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом. 

4.3.5. Обмін досвідом із науковцями та громадськими діячами України та 

інших держав. 

4.3.6. Популяризація наукової діяльності та академічної доброчесності. 

4.3.7. Створення творчих колективів із метою реалізації науково-

дослідного потенціалу осіб, які навчаються в УКД, членів Студентського 

наукового товариства. 

4.3.8. Сприяння діяльності студентських наукових гуртків за 

спеціальностями. 

4.3.9. Сприяння реалізації грантових проєктів, проведенню конкурсів на 

здобуття грантів та інших заохочувальних заходів для стимулювання наукових 

досліджень осіб, які навчаються в УКД. 

4.3.10. Проведення науково-практичних конференцій, читань, семінарів, 

круглих столів тощо серед осіб, які навчаються в УКД та інших вищих 

навчальних закладах, наукових установах, зокрема іноземних держав. 

4.3.11. Участь у міжнародних обмінах серед молодих учених. 

4.3.12. Організація та участь у міжнародних, всеукраїнських, 

міжрегіональних, регіональних та інших наукових проєктах, конкурсах, 

конференціях тощо. 

4.3.13. Підтримка наукових, організаційних й інших зв’язків з іншими 

науковими об’єднаннями вищих навчальних закладів м. Івано-Франківська, 

України та іноземних держав. 

4.3.14. Сприяння працевлаштуванню випускників УКД – членів Наукового 

товариства. 

4.3.15. Організація та розвиток міжвузівського й міжнародного наукового 

та культурного співробітництва. 

 



4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО 

ТОВАРИСТВА 

5. Учасники Студентського наукового товариства мають право: 

4.1.1. обирати та бути обраними до органів правління Студентського 

наукового товариства УКД;  

4.1.2.  брати участь в усіх заходах Студентського наукового товариства 

УКД та обговоренні питань діяльності Студентського наукового товариства 

УКД; 

4.1.3. висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності 

Студентського наукового товариства УКД; 

4.1.4. отримувати інформацію щодо поточної діяльності Студентського 

наукового товариства УКД; 

4.1.5. встановлювати і розвивати контакти з навчальними установами, 

провідними науковими центрами, громадськими і благодійними фондами; 

4.1.6. представляти результати наукової та науково-технічної діяльності 

шляхом наукових доповідей, публікацій тощо; 

4.1.7. звертатись до Студентського наукового товариства УКД за 

допомогою щодо захисту своїх інтересів; 

4.1.8. припиняти членство в Студентському науковому товаристві УКД. 

5. Учасники Студентського наукового товариства зобов’язані: 

6.1. брати активну участь у науковій роботі УКД; 

6.2. дотримуватися вимог академічної доброчесності; 

6.3. сприяти досягненню мети Студентського наукового товариства УКД, 

дбати про зміцнення авторитету та підвищення позитивного іміджу 

Студентського наукового товариства УКД  як самоврядної наукової організації 

студентів; 

6.4. виконувати вимоги Положення Студентського наукового товариства 

УКД; 

6.5. надавати реально можливу допомогу Студентському науковому 

товариству УКД в його діяльності; 



6.6. утримуватися від діяльності, що суперечить реалізації мети та 

перешкоджає виконанню завдань Студентського наукового товариства УКД. 


