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І. Загальні положення 

 

1.1 Студентське наукове товариство Гірничого коледжу ДВНЗ «Криворізький 

національний університет» «Творчість» (далі – СНТ) є структурним підрозділом 

коледжу. СНТ - добровільне об’єднання студентів, які прагнуть до більш глибокого 

пізнання досягнень у різних сферах науки, техніки , культури, до розвитку творчого 

мислення інтелектуальної ініціативи, самостійності, аналітичного підходу до 

власної діяльності, удосконалення вмінь і навичок навчально-дослідницької, 

винахідницької, пошуково-експериментальної роботи.  

Діяльність СНТ здійснюється згідно з даним Положенням під керівництвом 

студентів, викладачів коледжу. 

 

1.2 СНТ діє згідно з чинним законодавством, Положенням про Гірничий 

коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет» та даним Положенням. 

 

1.3 Принцип діяльності СНТ. 

У своїй діяльності СНТ керується такими принципами: 

  верховенство наукової творчості, змагання  та конкурсності; 

  рівноправності усіх членів, самоврядування та гласність у роботі; 

  органічний зв'язок  навчання та науково – дослідної роботи. 

 

1.4 Назва підрозділу. 

1.4.1 Українською мовою : Студентське наукове товариство «Творчість» 

Гірничого коледжу ДВНЗ «Криворізький національний університет». 

 

ІІ. Мета та завдання СНТ 

 

2.1 Основною метою діяльності СНТ є вдосконалення знань студентів у 

певних галузях науки, техніки та виробництва, розвиток інтелекту, набуття вмінь і 

навичок науково-дослідницької й експериментальної діяльності під керівництвом 

викладачів коледжу. 



  

 

2.2 Завдання СНТ: 

 Сприяти підвищенню престижу та популяризації наукових знань; 

 Виявити інтереси і схильності студентів до наукової діяльності, 

поглибити підготовку до неї; 

 Розвивати у студентів пізнавальну активність, дослідницькі вміння і 

навички, творчі здібності в процесі навчальної та пошуково-

дослідницької діяльності; 

 Розвивати міжвузівське пошукове та культурне співробітництво.  

 Ознайомити студентів із методами і прийомами наукового пошуку; 

 Учити працювати з наукової літературою, відбирати, аналізувати, 

систематизувати матеріал, виявляти і формувати проблеми, грамотно 

оформлювати наукову роботу, оволодівати мистецтвом дискусії, 

виступати перед аудиторією з доповідям про досягнення вітчизняної й 

світової науки і практики, працювати з обладнанням, необхідним для 

експериментів. 

 

2.3 Для виконання  своїх завдань СНТ: 

 організовує роботу студентів у наукових осередках; 

 готує та представляє адміністрації, структурними підрозділам коледжу 

пропозиції щодо розвитку та вдосконалення наукової та творчої 

діяльності студентів; 

 організовує та проводить щорічні наукові конференції студентів; 

 сприяє та організовує видання наукових праць студентів; 

 проводить конкурси на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи 

для  стимулювання наукових досліджень студентами; 

 організовує та заохочує студентів до участі у наукових конференціях 

молодих вчених; 

 представляє кандидатів та подає пропозиції адміністрації коледжу на 

отримання іменних стипендій і премій студентами; 

 сприяє розвитку міжвузівського співробітництва студентів; 



  

 здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що 

пов’язані з діяльністю СНТ; 

 здійснює іншу діяльність відповідно до даного Положення. 

 

ІІІ. Членство у СНТ 

 

3.1 У роботі СНТ можуть брати участь всі студенти. 

 

3.2 Членом СНТ може бути студент, який визнає Положення про СНТ, 

активно займається науковою діяльністю. 

 

3.3 Прийом у члени СНТ проводиться секцією СНТ на підставі письмової 

заяви вступаючого. 

 

3.4 Член СНТ користується правом: 

 обирати та бути обраним у керівні органи СНТ; 

 брати участь в обговоренні усіх питань діяльності СНТ; 

 брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших 

заходів, що проводить СНТ; 

 представляти результати своєї наукової роботи у виданнях СНТ; 

 отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку СНТ. 

 

3.5 Член СНТ зобов’язаний: 

 дотримуватись Положення про СНТ; 

 брати участь у роботі секції СНТ. 

 

ІV. Структура та керівні органи СНТ 

 

4.1 Вищим органам СНТ є Студентська Рада. 

 



  

4.2 Основними структурними одиницями СНТ є секції, які створюються за 

фаховим принципом у відповідних циклових комісіях. 

 

4.3 Делегати Правління СНТ обираються секціями СНТ з розрахунку три 

делегати від секції. Голова бюро секції автоматично вважається делегатом. Термін 

повноважень делегатів – 1 рік. 

 

4.4 Студентська Рада. 

 приймає Положення про СНТ і вносить зміни та доповнення до нього; 

 вивчає основні напрями діяльності СНТ; 

 обирає голову СНТ відкритим голосуванням простою більшістю голосів; 

 обирає Секретаря СНТ, заслуховує звіт про його діяльність та діяльність 

Голови; 

 заслуховує доповіді про роботи секцій та підрозділів. 

 

4.5 Засідання проводиться щоквартально Правлінням СНТ. Позачергові 

засідання проводяться за рішенням голови Студентської Ради або за вимогою 

половини від кількості секцій. 

 

4.6 Правління СНТ. 

 організовує проведення засідань; 

 вносить зміни до персонального складу Правління СНТ. 

 

4.7 Правління СНТ правочинна за наявності не менше 50% кількості членів. 

Ухвали приймаються  більшістю голосів присутніх членів Правління. 

 

4.8 До складу Студентської Ради входять: 

 керівники НДР студентів; 

 інші особи за рішенням Правління СНТ ГТ ДВНЗ «КНУ». 

 

 



  

V. Секція СНТ 

 

5.1 Секція об’єднує членів СНТ циклової комісії, які займаються науковою 

діяльністю у  відповідній галузі науки. 

 

5.2 Секція організовує всю діяльність СНТ на цикловій комісії коледжу. Вона 

може мати у своєму складі підсекції, наукові гуртки, дискусійні клуби тощо. 

 

5.3 Усі рішення, прийняті загальними зборами чи іншими керівниками 

органами секції, повинні узгоджувати з даними Положеннями та ухвалами керівних 

органів СНТ. 

 

VІ. Загальні вимоги до творчих робіт членів СНТ 

 

6.1 Науково-дослідницькими, пошуковими і раціоналізаторсько-

винахідницькими роботами в СНТ вважаються ті, які: 

 Висвітлюють факти, події, явища та їх окремі сторони, невідомі раніше; 

 Пов’язані з науковими узагальненнями, власними висновками, 

отриманими в результаті самостійної роботи; 

 Пов’язані з конструюванням апаратів, моделей і приладів, що 

створюють можливість принципово нового розв’язання наково-

практичних завдань; 

 Сприяють удосконаленню експериментів, раціоналізації виробничих 

процесів. 

 

6.2 Кожна творча робота повинна містити наукові узагальнення та 

завершуватися самостійно зробленими висновками. До роботи додається список 

використаної літератури, малюнки, креслення, фотографії, малюнки, графіки, а 

також рецензія наукового керівника. 

 

 



  

 

VІІ. Забезпечення діяльності СНТ 

 

7.1 Адміністрація коледжу сприяє найповнішому інформаційному 

забезпеченню СНТ. 

 

7.2 Голови циклової комісії всебічно сприяють діяльності секцій СНТ. 

 


