
 
 

 

 

 

1. Загальні положення 
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1.1. Студентське наукове товариство в приватному вищому навчальному 

закладі «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 

(надалі – СНТ КІДМУ) є громадською науковою організацією інституту. СНТ 

КІДМУ діє згідно з чинним законодавством, Статутом ПВНЗ «Кропивницький 

інститут державного та муніципального управління» та цим Положенням. 

1.2. Студентське наукове товариство є однією з форм студентського 

самоуправління. 

1.3. Метою створення та діяльності СНТ КІДМУ є всебічне сприяння 

науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, залучення їх до 

науково-дослідної роботи, координація діяльності студентських науково-

дослідних гуртків, налагодження зовнішніх наукових зв’язків. 

 

2. Основні завдання CНТ 

2. 1. Основні завдання СНТ КІДМУ: 

 2.1.1. Формування умов для розвитку наукового і творчого потенціалу 

студентів; 

 2.1.2. Пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів, 

надання їм всебічної допомоги; 

 2.1.3. Організація спільних наукових проектів з молодими вченими й 

аспірантами інституту; 

 2.1.4. Організація та розвиток міжвузівського і міжнародного наукового 

та культурного співробітництва; 

 2.1.5. Інформаційна діяльність. 

2.2. Для виконання своїх завдань СНТ КІДМУ: 

 2.2.1. Координує роботу студентських науково-дослідних гуртків; 

 2.2.2. Залучає студентів до участі в дослідженнях за науковими 

програмами, проектами та грантами; 

 2.2.3. Організовує та проводить наукові конференції студентів і молодих 

учених; 

 2.2.4. Проводить заохочувальні заходи для стимулювання наукових 

досліджень студентів; 

 2.2.5. Здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, 

що пов’язані з діяльністю СНТ КІДМУ; 

 2.2.6. Готує та представляє Вченій раді інституту, директорату та 

структурним підрозділам інституту пропозиції щодо розвитку та 

вдосконалення наукової та творчої діяльності студентів; 

 2.2.7. Всебічно сприяє поширенню серед студентів інформації, що 

стосується проблем і перспективних напрямків розвитку науки. 

 2.3. СНТ КІДМУ є студентською спілкою, що об’єднує членів 

студентських науково-дослідних гуртків, які створені при кафедрах інституту, 

студентських науково-дослідних груп, а також студентів, що працюють за 

індивідуальними науковими темами. 
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3. Структура та керівні органи СНТ 

3.1. Вищим органом СНТ КІДМУ є конференція. У період між 

конференціями вищим керівним органом є рада СНТ. 

 3.2. Основними структурними одиницями СНТ КІДМУ є наукові гуртки 

кафедр. 

 3.3. Конференція СНТ КІДМУ: 

 3.3.1. Затверджує Положення про СНТ КІДМУ, вносить зміни та 

доповнення до нього; 

 3.3.2. Визначає основні напрями діяльності СНТ КІДМУ; 

 3.3.3. Обирає голову ради СНТ КІДМУ, заслуховує звіт про діяльність 

ради; 

 3.3.4. Заслуховує доповіді про роботу наукових гуртків кафедр. 

 3.4. Конференція скликається щорічно радою СНТ КІДМУ. Позачергові 

конференції скликаються за рішенням ради або за вимогою половини від 

кількості наукових гуртків кафедр. 

 3.5. Рада СНТ КІДМУ:  

 3.5.1. Організовує проведення конференції; 

 3.5.2. Виконує доручення конференції, координує діяльність наукових 

гуртків кафедр та інших структурних підрозділів; 

 3.5.3. Розробляє на кожний навчальний семестр план роботи СНТ 

КІДМУ; 

 3.5.4. Може клопотати перед директором про працевлаштування в 

інституті осіб, які зробили значний внесок у діяльність СНТ КІДМУ та 

відзначилися у науковій роботі; 

 3.5.5. Може рекомендувати членів СНТ КІДМУ до вступу в аспірантуру 

та на навчання чи стажування за кордоном. 

 3.6. Координацію роботи ради СНТ КІДМУ здійснює відділ організації 

науково-дослідної роботи. 

 3.7. До складу ради СНТ КІДМУ входять: голова ради СНТ КІДМУ, 

голови наукових гуртків кафедр, вчений секретар СНТ КІДМУ та особи, 

запрошені за рішенням ради СНТ КІДМУ. 

 3.8. Засідання ради СНТ КІДМУ проводяться відповідно до 

встановленого графіку. 

 3.9. Матеріально-технічне забезпечення діяльності ради СНТ КІДМУ 

здійснює керівництво інституту. 

 3.10. Науковий гурток кафедри: 

 3.10.1. Об’єднує членів СНТ КІДМУ, які займаються науковою 

діяльністю у відповідній галузі наук; 

 3.10.2. Організовує науково-дослідну діяльність СНТ відповідної 

кафедри; 

 3.10.3. Вищим органом наукового гуртка кафедри є загальні збори. Вони 

правочинні за наявності більше 50% складу наукового гуртка кафедри. У  
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