


1. Загальні положення 

1.1. Це положення регламентує порядок створення та функціонування 

Студентського наукового товариства «Академія» (далі – СНТА) Комунального 

закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради (далі – Коледж). 

1.2. Діяльність СНТА здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України, зокрема законів України «Про освіту» від 05.09.2017, «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014, «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019, Статуту 

Коледжу, інших нормативно-правових актів, нормативних актів Коледжу та на 

підставі цього Положення. 

1.3. СНТА є частиною системи громадського самоврядування Коледжу. 

1.4. СНТА діє на принципах: 

 свободи наукової творчості та конкурентності;  

 добровільності, колегіальності, відкритості;  

 рівності прав членів СНТА. 

1.5. СНТА може мати власну символіку, членський квиток та інші засоби 

ідентифікації. 

1.6. Положення про СНТА затверджується Вченою радою Коледжу. 

 

2. Мета та завдання діяльності 

2.1. Мета діяльності СНТА – створення сприятливих умов для науково-

дослідної, творчої, інноваційної діяльності студентів, об’єднання їхніх зусиль 

для вирішення актуальних проблем сучасної науки. 

2.2. Завданнями СНТА є: 

 створення умов для всебічної реалізації наукових ініціатив студентів 

Коледжу; 

 популяризація наукової діяльності серед студентів, залучення їх до 

реалізації наукових досліджень, програм, проектів, інноваційної діяльності та 

академічної мобільності; 

 забезпечення взаємодії структурних підрозділів наукової системи 

Коледжу; 

 участь у наукових конференціях студентів, круглих столах, 

дискусійних клубах, тематичних олімпіадах, наукових семінарах тощо; 

 консультаційна допомога у підготовці публікацій у збірниках тез 

доповідей на конференціях, статей, виступів тощо; 

 організація участі студентів у конкурсах, олімпіадах та інших заходах 

які проводяться українськими і міжнародними установами та організаціями; 

 взаємодія з органами студентського самоврядування, щодо створення 

сприятливих умов для забезпечення наукової діяльності студентів; 

 організація публічних лекцій та наукових читань молодих вчених 

Коледжу, вчителів-практиків ЗЗСО, вихователів ЗДО; 

 своєчасне надання інформації про наукову роботу та відповідні 

досягнення для розміщення і публікації на сайті Коледжу та інших електронних 

і друкованих засобах масової інформації; 

 виконання інших функцій, передбачених цим Положенням, 

нормативною базою Коледжу та законами України. 



3. Членство в СТНА 

3.1. Членство в СНТА є вільним і здійснюється на добровільних засадах. 

3.2. Членом СНТА може бути студент Коледжу, який визнає Положення 

про СНТА та займається науковою діяльністю. 

3.3. Члени СНТА мають право: 

 брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною 

діяльністю СНТА та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань; 

 отримувати інформацію про діяльність СНТА, зокрема про прийняті 

рішення та здійснені заходи; 

 брати участь у заходах, які проводить СНТА; 

 отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від СНТА 

щодо наукової діяльності; 

 бути рекомендованими СНТА для призначення стипендіями, до 

нагородження преміями, подяками, грамотами та іншими відзнаками 

відповідно до чинного законодавства та Статуту Коледжу; 

 добровільно виходити зі складу СНТА. 

3.4. Члени СНТА зобов’язані: 

 дотримуватися норм чинного законодавства України, Статуту 

Коледжу, цього Положення, виконувати рішення керівних органів СНТА; 

 брати участь у роботі СНТА, у конференціях, круглих столах та інших 

заходах, організованих товариством; 

 виконувати рішення СНТА; 

 популяризувати наукову діяльність серед молоді та сприяти розвитку 

СНТА; 

 за потреби звітувати про свою роботу та надавати необхідну 

інформацію керівництву СНТА; 

 члени СНТА можуть мати й інші права, які не суперечать 

законодавству України, Статуту Коледжу, цьому Положенню. 

3.5. Членство в СНТА припиняється: 

 за власним бажанням (на підставі особистої письмової заяви); 

 у разі завершення особою навчання у Коледжі. 

 

4. Структура та органи управління СТНА 

4.1. Вищим колегіальним органом СНТА є Конференція членів СНТА. 

4.2. Конференція скликається Радою СНТА не рідше одного разу на рік. 

Час, місце проведення, порядок денний Конференції встановлюються Радою 

СНТА. 

4.3. На Конференцію СНТА можуть бути запрошені представники 

адміністрації Коледжу з правом дорадчого голосу. 

4.4. Рішення про дострокове припинення повноважень голови СНТА, 

заступника голови, членів Ради приймаються 2/3 голосів членів від загальної 

кількості членів присутніх на Конференції. 

4.5. До компетенції Конференції належить вирішення будь-яких питань 

діяльності СНТА. 

4.6. До виключної компетенції Конференції СНТ належить: 

 прийняття в члени СНТА до обрання Ради СНТА; 



 обрання таємним голосуванням (простою більшістю) голови, 

заступника голови СНТА;  

 дострокове припинення повноважень голови СНТА, заступника голови 

СНТА; 

 визначення основних напрямів діяльності СНТА; 

 затвердження щорічного плану діяльності СНТА, внесення змін і 

доповнень у нього; 

 заслуховування щорічного звіту голови СНТА про діяльність. 

4.7. Безпосереднє керівництво діяльністю СНТА здійснює науковий 

куратор Ради СНТА з числа науково-педагогічних працівників Коледжу. 

4.8. Науковий куратор:  

 організовує діяльність Ради СНТА, надає допомогу у виконанні  

поточної та перспективної роботи, спрямованої на розвиток і удосконалення  

наукової творчості студента;  

 сприяє формуванню у студентів поваги до наукової праці, обраного 

фаху, позиціонуванню СНТА як елітної студентської організації в межах 

Коледжу з високими критеріями добору її членів; 

 координує роботу з проведення студентських наукових  конференцій, 

конкурсів наукових робіт, узагальнює їх результати; 

 вносить пропозиції адміністрації стосовно морального і  матеріального 

стимулювання студентів, їх наукових керівників, які досягли  значних успіхів у 

науково-дослідній роботі. 

4.9. Координаційним органом СНТА в Коледжі є його Рада. 

4.10. Рада СНТА – виконавчий орган студентського товариства, який 

здійснює керівництво його роботою впродовж року. 

4.11. Рада СНТА обирається з найбільш активних членів відкритим 

голосуванням на підсумковій конференції та складається з голови та чотирьох 

членів СНТА. 

4.12. Функції Ради СНТА: 

 організовує проведення конференції СНТА; 

 виконує доручення Конференції, координує, контролює діяльність 

членів товариства; 

 спільно з науковим куратором розробляє план заходів щодо організації 

студентської наукової роботи на навчальний рік; 

 сприяє проведенню зустрічей студенів з науковцями; 

 здійснює пропаганду наукової діяльності студентів у засобах масової 

інформації та мережі Інтернет. 

4.13. Напрями роботи Голови СНТА: 

 управління колективом СНТА; 

 організація роботи СНТА згідно з планом наукових заходів; 

 залучення студентів до вирішення проблем, пов’язаних з підготовкою 

наукових робіт, організацією роботи СНТА; 

 створення системи контролю і звітності про виконання планових 

зобов’язань та підсумки науково-дослідної діяльності студентів шляхом 



контролю за веденням реєстру членів СНТА і студентських наукових робіт; 

проведення щорічного звіту голови перед студентами – членами СНТА. 

4.14. Щорічно СНТА друкує збірник матеріалів науково-дослідної роботи 

студентів Коледжу. 

 

5. Взаємодія СНТА з керівництвом та іншими структурними 

підрозділами 

5.1. Координацію наукової та організаційної роботи СНТА здійснює 

ректор Коледжу та за його дорученням проректор з науково-педагогічної 

роботи та міжнародної співпраці. 

5.2. Ректор Коледжу та керівники структурних підрозділів всебічно 

сприяють створенню належних умов для діяльності СНТА. 

5.3. СНТА, за необхідності, може надавати ректору Коледжу, Вченій Раді 

Коледжу, проректору з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці 

інформацію про свою діяльність. 

5.4. СНТА у своїй діяльності та організації наукових заходів, за 

необхідності, співпрацює із Радою молодих науковців Коледжу. 

5.5. Керівництво Коледжу не має права втручатися в діяльність СНТА, 

зокрема у формування органів СНТА, обрання посадових осіб, у процес 

прийняття ними рішень, крім випадків, коли така діяльність суперечить 

законодавству України, статуту Коледжу чи завдає шкоди інтересам Коледжу. 
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