
Міністерство освіти і науки України 
Малинський лісотехнічний коледж 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні                                                                   наказом № 235 

педагогічної ради                                                        від 22.10.2018 р. 

протокол № 2                                                                

від 10.10.2018р.                                               

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про  Студентське наукове товариство 

Малинського лісотехнічного коледжу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018  



1. Загальні положення 

         1.1. Студентське наукове товариство Малинського лісотехнічного 

коледжу (далі СНТ) є науковою самоврядною організацією студентів 

коледжу, що сприяє підвищенню рівня зацікавленості студентів у розвитку 

науки та пропагує наукові цінності у молодіжному середовищі коледжу. 

         1.2.Членами СНТ є студенти,  які набули членство в СНТ відповідно до 

процедури, зазначеної в даному Положенні. 

 

2. Статус СНТ 
2.1. СНТ створено на добровільних засадах за ініціативою студентів 

Малинського лісотехнічного коледжу і діє на підставі цього Положення, яке 

набуває чинності з моменту його підписання в межах Малинського 

лісотехнічного коледжу. 

2.2. СНТ у своїй діяльності керується чинним законодавством, Статутом 

коледжу та цим Положенням. 

2.3.Свою діяльність СНТ здійснює на засадах: 

 верховенства наукової творчості та змагальності; 

 рівності усіх членів та гласності у роботі; 

 органічного зв'язку навчання та пошуково-дослідницької роботи. 

 

3. Мета діяльності і завдання 
         3.1.Основною метою діяльності СНТ є всебічне сприяння творчій та 

науковій діяльності, підвищення рівня методичної підготовки, розвитку 

наукового мислення і навичок дослідницької роботи студентів коледжу. 

        3.2.Основними завданнями СНТ є: 

 заохочення та формування умов для розкриття наукового та творчого 

потенціалу студентів коледжу; 

 допомога у забезпеченні глибокого вивчення і засвоєння дисциплін 

навчального плану; 

 популяризація наукової діяльності серед студентів коледжу; 

 організація роботи студентів, заохочення та залучення їх до участі у 

науковому житті коледжу; 

 сприяння підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного 

рівня майбутніх вчителів; 

 організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних 

закладів, а також молодіжними організаціями; 

 сприяння обміну науковою інформацією між членами НСТ та 

координація їх дій. 

3.3. Для досягнення цілей і виконання завдань своєї діяльності СНТ: 

 організовує роботу студентів у наукових осередках, заохочує їх до 

участі у науковому житті коледжу; 

 готує та представляє пропозиції щодо розвитку та вдосконалення 

наукової діяльності студентів, а також щодо вдосконалення освітнього 

процесу; 

 організовує та проводить наукові конференції, конкурси на кращу 



студентську наукову роботу, семінари, круглі столи, сприяє виданню 

наукових праць студентів; 

 

 4. Членство в СНТ 
4.1.Членство в СНТ є вільним для студентів коледжу. 

4.2.Членом СНТ може бути студент коледжу, який успішно засвоює 

навчальну програму, виявив бажання стати членом в СНТ та визнає дане 

Положення. 

4.3.Прийом у члени СНТ здійснюється на підставі поданої на  ім'я 

Голови СНТ заяви та набуває чинності з дня прийняття рішення про 

зарахування до членів СНТ.  

  

5. Права членів СНТ 

5.1.Члени СНТ мають право: 

 обирати та бути обраними у керівні органи СНТ; 

 брати участь в обговоренні питань, пов'язаних з організаційною 

діяльністю СНТ та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань; 

 вносити пропозиції стосовно вдосконалення форм та методів 

діяльності СНТ; 

 виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших 

подібних заходах, а також брати участь в конкурсах наукових робіт; 

 отримувати методичну та інформаційну допомогу з боку СНТ; 

 вийти з числа членів СНТ за власним бажанням. 

          Даний перелік прав не є вичерпним. Члени НСТ можуть наділятися й 

іншими правами відповідно до цього Положення. 

 

6. Обов'язки членів СНТ 
        6.1.Члени СНТ зобов'язані: 

 дотримуватися вимог цього Положення; 

 брати участь у діяльності СНТ; 

 сумлінно та вчасно виконувати покладені на них обов'язки; 

 брати активну участь у науковій роботі, виступати з науковими 

доповідями; 

 сприяти діяльності СНТ. 

 

7. Виключення зі складу членів СНТ 
7.1.Член  СНТ може вийти зі складу членів СНТ за власним бажанням 

шляхом подання заяви на ім'я Голови СНТ. 

7.2.Член  СНТ, який не виконує покладених на нього цим Положенням 

обов'язків, може бути виключений з СНТ за рішенням Конференції СНТ. 

 

 8. Організаційна структура СНТ 
            8.1.Органами управління СНТ є: 

 Правління СНТ (далі – Правління); 

 Виконавчий комітет СНТ  (далі - Виконавчий комітет); 



 Голова СНТ; 

 Перший заступник Голови СНТ (далі – Перший заступник), який 

виконує обов'язки   Голови Виконавчого комітету СНТ; 

 Заступник Голови СНТ; 

 Секретар СНТ. 

 Члени СНТ 

 

9. Правління СНТ 
9.1. Правління є найвищим керівним та координаційним органом СНТ. 

9.2. До складу Правління входять: Голова СНТ, Перший заступник, який 

виконує обов'язки Голови Виконавчого комітету, заступник та секретар СНТ. 

9.3. Право голосу мають усі члени Правління. Кожен член Правління 

має один голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів із числа 

членів, присутніх на засіданні. 

9.4. Правління може збиратися на чергові та позачергові засідання. 

9.4.1. Чергові засідання скликаються Головою один раз у два місяці. 

9.4.2. Позачергові засідання скликаються рішенням Правління або на 

вимогу не менш як 1/3 членів СНТ, а також у зв'язку із припиненням 

повноважень Голови. 

9.4.3. Засідання Правління є повноважним, якщо на ньому присутні не 

менш як 1/3 членів СНТ. 

9.6.Правління СНТ: 

  приймає  рішення  про  поточну роботу  СНТ, здійснює її організацію 

та координацію; 

  затверджує кандидатури Першого заступника, заступника та секретаря 

на підставі подання Голови СНТ; 

  обирає Голову СНТ та звільняє його з посади відповідно до цього 

Положення; 

  затверджує план діяльності СНТ та вносить зміни до нього; 

  приймає  рішення  про  поточну  роботу  СНТ,  здійснює її організацію 

та координацію; 

  готує план діяльності СНТ; 

  створює допоміжні та тимчасові органи СНТ, визначає їх компетенцію 

відповідно до даного Положення; 

  здійснює іншу діяльність згідно з цим Положенням. 

 

10. Голова СНТ 
10.1. Голова очолює СНТ та є її повноважним представником. 

10.2. Голова обирається загальними зборами членів СНТ терміном на 

один рік.  

10.3. Кандидатом на посаду Голови може бути кожен член СНТ, який 

проявив здібності до наукової та організаційної роботи. 

10.4. Голова СНТ в межах наданих повноважень: 

  головує на засіданнях Правління СНТ; 

  подає кандидатури Першого заступника, секретаря та 



уповноважених заступників  на затвердження Правління; 

 скликає чергові та позачергові засідання Правління; 

 виступає зі звітом про діяльність СНТ; 

 здійснює іншу діяльність згідно з цим Положенням. 

10.5. Голова НСТ може в будь-який час бути відкликаний рішенням 

Правління на його прохання, а також у зв'язку з визнанням його роботи 

незадовільною Правлінням СНТ, або через інші обставини, які 

унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків. 

10.6. У випадку відсутності Голови або припинення його повноважень, 

обов'язки Голови СНТ покладаються на Першого заступника.  

 10.8. Секретар СНТ: 

  веде діловодство СНТ; 

  підписом засвідчує документи СНТ; 

  відповідає за архів СНТ; 

  відповідальний за інформаційне забезпечення діяльності СНТ та 

його підрозділів. 

 

 11.Виконавчий комітет СНТ 

11.1. Для виконання програм діяльності СНТ, створюється Виконавчий 

комітет СНТ (далі - Виконавчий комітет), метою якого є виконання поточних 

проектів, ініційованих Правлінням, та окремих завдань, що потребують 

додаткової уваги. 

11.2. Обов'язки Голови Виконавчого комітету виконує Перший 

заступник Голови СНТ. 

11.3. Виконавчий комітет здійснює свою роботу відповідно до річного  

плану, що затверджується Правлінням. 

11.5. Голова Виконавчого комітету є відповідальним за реалізацію 

плану діяльності Виконавчого комітету, про що звітує на засіданнях 

Правління не рідше одного разу на семестр. 
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