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ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО 

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МИСТЕЦТВ 

ІМЕНІ І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1. Студентське наукове товариство (далі – СНТ) Харківського 

національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського (далі – 

Університет) – це громадське об’єднання осіб, що є частиною системи 

самоврядування Університету. 

 1.2. СНТ поєднує здобувачів освіти першого освітнього-професійного 

ступеня «бакалавр» та другого освітньо-наукового ступеня «магістр» 

виконавсько-музикознавчого, оркестрового та театрального факультетів 

Університету. 

 1.3. Діяльність СНТ здійснюється згідно Конституції України, Закону 

України «Про вищу освіту», нормативних документів Міністерства освіти і 

науки України, Статуту Університету та цього Положення. 

 1.4. У своїй діяльності СНТ Університету керується наступними 

принципами: рівність членів та добровільність членства, відкритість науки і 

колегіальність у роботі; органічний зв’язок навчання та науково-дослідної 

роботи; академічна доброчесність. 

 
ІІ. ОСНОВНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

 2.1. СНТ утворене з метою формування світогляду здобувачів освіти, 

розкриття їх наукового та творчого потенціалу, розвитку наукового мислення і 

навичок науково-дослідницької діяльності, впровадження інноваційних підходів 

у наукових дослідженнях. 

 2.2. Завдання СНТ:  

 популяризація наукової діяльності серед здобувачів вищої освіти 

Університету; 

 сприяння підвищенню якості науково-дослідницької підготовки 

студентства;  

 залучення студентів до участі у наукових та науково-творчих проєктах; 
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 колаборація між студентами різних факультетів Університету,  

 підтримання зв’язків з іншими студентськими організаціями в Україні та за 

її межами з метою обміну досвідом, участі в конференціях, форумах, 

конкурсах тощо. 
 2.3. Студентське наукове товариство відповідно до покладених на нього 

завдань: 

 представляє інтереси студентів в Університеті, державних, самоврядних та 

громадських організаціях і сприяє наданню вирішенні питань щодо 

організації науково-дослідницької діяльності; 

 бере участь у розробці проєктів рішень Студентської ради Університету з 

питань, що належать до компетенції СНТ;  

 сприяє організації та проведенню наукових конференцій та семінарів, 

музичних та театральних фестивалів, конкурсів, концертів, вистав, 

виставок, круглих столів тощо; 

 поширює серед здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті, 

інформацію про наукові та творчі  заходи Університету, інших вищих 

навчальних закладів, наукових і мистецьких організацій та установ 

України й інших країн; 

 забезпечує інформаційний обмін між студентами Університету, студентами 

інших закладів вищої освіти України та інших країн. 

 2.4. СНТ має право: 

 подавати пропозиції̈ проректору з наукової̈ роботи, Студентської ради, 

кафедр щодо удосконалення діяльності Університету в питаннях, що 

стосуються членів СНТ та інших студентів; 

 отримувати від керівництва та структурних підрозділів Університету 

необхідну інформацію та підтримку для забезпечення своєї̈ діяльності; 

 утворювати постійні або тимчасові робочі групи; 

 делегувати членів СНТ до складу Студентських наукових товариств, які 

створюються в центральних та місцевих органах виконавчої влади 

відповідно до законодавства України.  

 

 

III. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ 

 3.1. На засіданнях СНТ розглядаються питання, що стосуються наукової 

діяльності здобувачів освіти освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр».  

 3.2. Засідання СНТ вважаються дійсними за умови присутності на них 

більше половини від загального числа членів СНТ.  

 3.3. Всі рішення приймаються шляхом відкритого голосування простою 

більшістю від загального числа членів СНТ. У випадку рівного розподілу голосів 

питання обговорюється додатково та проводиться повторне голосування.  

 3.4. СНТ правомочне приймати рішення з будь-яких питань своєї 

діяльності.  

 3.5. Головою СНТ є особа, що здійснює загальне керівництво діяльністю 

СНТ, визначає конкретні завдання СНТ відповідно до мети і поточних завдань 
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організації, відповідальна за зв’язки з іншими організаціями і об’єднаннями. 

Голова призначається ректором Університету. 

 3.6. Голова СНТ організовує та здійснює керівництво роботою СНТ 

протягом періоду власних повноважень, та  взаємодіє з іншими органами 

управління відповідно до чинного Положення.  

 Голова СНТ:  

 приймає рішення про скликання та термін проведення чергового та 

позачергового засідання СНТ; 

 вирішує питання підготовки та проведення засідань СНТ; 

 головує на засіданнях СНТ;  

 координує діяльність СНТ; 

 представляє СНТ на зборах голів студентських наукових товариств вищої 

освіти міста Харкова та інших представницьких організаціях; 

 щорічно звітує про виконану роботу перед членами СНТ та на засіданні 

Вченої ради Університету. 

 3.7. Заступники голови СНТ обираються з числа її членів. 

 3.8. Секретар СНТ обирається на засіданні СНТ з числа її членів і 

відповідає за інформаційну підтримку діяльності СНТ. 

 3.9. Прийом у члени СНТ здійснюється на підставі письмової заяви. 

 членство в СНТ Університету здійснюється на добровільних засадах; 

 членами СНТ Університету можуть стати особи, які навчаються в 

Університеті на першому та другому освітніх рівнях («бакалавр» і 

«магістр»), виявили бажання працювати в СНТ та визнають це Положення. 

 3.10. Члени СНТ мають рівні права та обов’язки. 

 3.11. Права члена Студентського наукового товариства:  

 брати участь у засіданнях СНТ, вносити на розгляд пропозиції та брати 

участь у вільному обговоренні всіх розглянутих питань відповідно до 

затвердженого регламенту; 

 на підставі письмової заяви у будь-який момент добровільно припинити 

своє членство в СНТ; 

 виконувати прийняті на себе зобов’язання, керуючись у своїй діяльності 

завданнями, що були поставлені СНТ; 

 у будь-якій самостійній діяльності, що стосується компетенції СНТ, 

дотримуватися рішень СНТ.  

 3.12. Виключення із членів СНТ може здійснюватися у випадках: 

 вчинення членом СНТ діи,̆ що грубо порушують Положення про 

Студентське наукове товариство ХНУМ імені І. П. Котляревського; 

 невиконання рішень СНТ. 

 

 

IV. ПОРЯДОК РОБОТИ СНТ 

 4.1. Чергові засідання СНТ відбуваються не менш одного разу на три 

місяці. Позачергові – в міру необхідності для обговорення поточних проблем і 
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розробки подальшої стратегії на основі аналізу інформації, отриманої в процесі 

виконання членами СНТ своїх обов’язків. 

 4.2. Позачергові збори призначається Головою СНТ, а також можуть 

ініціюватися будь-якими трьома членами СНТ. 

 

V. ФОРМА ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗВІТНОСТІ 

 5.1. Голова СНТ звітує перед ректором та проректором з наукової роботи 

про хід робіт по вирішенню питань, що поставлені перед СНТ. 

 5.2. Один раз на рік Голова СНТ звітує перед Вченою Радою ХНУМ імені 

І. П. Котляревського про виконання завдань, що були поставлені перед СНТ. 

 

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ 

 6.1. Зміни до Положення можуть вноситись членами СНТ і прийматися 

через відкрите голосування. Прийняті зміни затверджуються Протоколом 

засідання СНТ Університету. 

 6.2. Припинення діяльності СНТ здійснюється за рішенням її членів та 

затверджується Вченою Радою ХНУМ імені І. П. Котляревського. 


