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Чернівці – 2020 



1. Мета й завдання створення студентського науково-практичного 

товариства 

1.1.  Студентське науково-практичне товариство (далі СНПТ) є об'єднанням 

студентів, що займаються науковою діяльністю на некомерційній основі. 

СНПТ у своїй діяльності керуються Конституцією України, чинним 

законодавством, Законами України «Про вищу освіту», Статутом 

Студентського науково-практичного товариства факультету педагогіки, 

психології та соціальної роботи. Студентське науково-практичне 

товариство (іншими словами СНПТ) – одна з форм наукової діяльності 

студентів, спрямована на розширення їх наукового потенціалу й 

формування навичок науково-дослідної діяльності у вільний від навчання 

час або спеціально наданий час; 

1.2.  Студентське науково-практичне товариство є добровільною організацією 

студентів, які виявили бажання опанувати навичками проведення 

наукових досліджень і успішно поєднують таку діяльність із навчанням;  

1.3.  Студентське науково-практичне товариство створюються при факультеті 

і є складовою Студентського парламенту факультету педагогіки, 

психології та соціальної роботи. В структурі Студентського парламенту 

ЧНУ діє, як навчально-науковий відділ; 

1.4.  Товариство працює у тісному взаємозв’язку з адміністрацією, 

іншими структурними підрозділами та громадськими організаціями 

університету; 

1.5.  Кількість товариств визначається рішенням декана; 

1.6.  Товариство у своїй роботі керується принципами добровільності, 

гласності, рівноправності всіх членів, колегіальності, самоврядування для 

розвитку наукової творчості студентів, забезпечення органічного зв’язку  

навчання та науково-дослідної роботи, накопичення і примноження 

наукового потенціалу університету та виховання майбутніх науково-

педагогічних кадрів; 

1.7.  Основними цілями роботи СНПТ є:  

1.7.1. Сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;  



1.7.2. Формування в студентів інтересу й потреби до наукової діяльності; 

1.7.3. Розвиток творчого мислення, наукової самостійності, професійної 

самореалізації, підвищення внутрішньої організованості, свідомого 

відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у 

процесі навчання знань. 

1.8.  Основні завдання СНПТ є: 

1.8.1. Забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових 

конференцій, конкурсів на кращу наукову працю, наукових семінарів;  

1.8.2. Формування в студентів інтересу до наукової творчості, навчання 

методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань в 

областях музичного мистецтва, педагогіки, психології, соціальної 

роботи; 

1.8.3. Розвиток вміння роботи в науковому колективі;  

1.8.4. Допомога студентам в оволодінні методикою й навичками 

проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових 

проблем; 

1.8.5. Обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед 

членів студентських наукових гуртків інших ЗВО; 

1.8.6. Виявлення найбільш талановитих студентів, використання їх 

творчого й інтелектуального потенціалу для рішення актуальних 

завдань підвищення ефективності освітнього процесу; 

1.8.7. Розвиток інтелектуального потенціалу особистості молодого 

вченого; 

1.8.8. Організація та проведення  наукових  конференцій, читань, 

семінарів, конкурсів, публічних дискусій тощо. 

1.9.  СНПТ ФППСР має свою емблему (Додаток А). 

 

2. Керівництво студентського науково-практичного товариства 

2.1.  Для безпосереднього наукового керівництва роботою товариств, наказом 

декана та завідувача кафедри призначаються куратори із числа найбільш 

досвідчених викладачів;  



2.2.  Роботу СНПТ організовує Студентський парламент факультету 

педагогіки, психології та соціальної роботи; 

2.3.  Голова студентського науково-практичного  товариства: 

2.3.1. Голова СНПТ – представляє товариство та є ключовою фігурою у 

діяльності СНПТ, й відіграє роль ідентичною з головою навчально-

наукового відділу Студентського парламенту Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. Голова  СНПТ є 

членом Студентського парламенту факультету педагогіки,  психології 

та соціальної роботи. Голова СНПТ підпорядковується президії 

студентського парламенту ФППСР.  Голова забезпечує реалізацію 

інтересів  Товариства, приймаючи участь у роботі різних установ, де 

розглядаються питання, пов'язані з організацією  наукової  роботи 

членів СНПТ; 

2.3.2. Розробляє план роботи товариства на семестр і представляє його для 

затвердження голові Студентського парламенту факультету 

педагогіки, психології та соціальної роботи, завідувачам  кафедр та 

декану; 

2.3.3. Підбирає кандидатуру старости спеціальності  й пропонує її для 

затвердження на засіданні товариства; 

2.3.4. Голова та старости здійснюють роботу з членами товариства з 

урахуванням їх інтересів, індивідуальних здатностей і схильностей; 

2.3.5. Разом із завідувачем кафедри визначає тематику науково-дослідних 

робіт і виступів членів товариства на наукових конференціях; 

2.3.6. Голова товариства разом із куратором здійснюють наукове 

керівництво над роботами студентів, надає допомогу членам 

товариства у виборі й з'ясуванні питань теми наукової праці, складанні 

плану дослідження, підборі літератури та ін.; 

2.3.7. Голова та куратор відбирають виконані студентами роботи для 

участі в конкурсах на кращу наукову працю й представляють їх на 

кафедральному та академічному етапах конкурсу; 



2.3.8. Голова та куратори разом з адміністрацією та Студентським 

парламентом організовує й проводить студентські наукові 

конференції; 

2.3.9. Голова клопоче про заохочення для студентів, що активно беруть 

участь у роботі товариства. 

2.4.  Заступник СНПТ ФППСР: 

2.4.1. Призначається головою СНПТ ФППСР; 

2.4.2. Заступник виконує обов’язки голови СНПТ ФППСР у випадку  його 

відсутності; 

2.4.3. Для виконання організаційної роботи й обліку діяльності СНПТ із 

числа студентів (строком на один рік) обирається староста 

спеціальності. При наявності в товаристві більше 15 студентів у 

допомогу старості може бути обраний заступник старости. 

2.5.  Секретар СНПТ ФППСР: 

2.5.1. Призначається головою СНПТ ФППСР; 

2.5.2. Здійснює оформлення та упорядкування обліково-звітної 

документації СНПТ ФППСР; 

2.5.3. Контролює регламент проведення засідань СНПТ ФППСР; 

2.5.4. Засвідчує документи СНПТ ФППСР; 

2.5.5. Є діловодом СНПТ ФППСР; 

2.5.6. Секретар СНПТ також він займає посаду секретаря Студентського 

парламенту ФППСР. 

2.6.  Старости СНПТ: 

2.6.1. Староста СНПТ – це студент ФППСР,  від 3 до 6 курсу, що 

обирається, як представник кожної з кафедр, та є наставником 

студентів, кафедри яку він представляє; 

2.6.2. Разом з головою науковим керівником або куратором розробляє план 

роботи й веде журнал обліку роботи гуртка на навчальний рік; 

2.6.3. За рекомендацією наукового керівника або куратора забезпечує 

підготовку доповідей і виступів на наукових конференціях, а також на 

засіданнях товариства; 



2.6.4. Вчасно інформує членів товариства про заходи наукової роботи на 

кафедрі, факультеті; 

2.6.5. Веде облік наукових праць студентів, що представляються на 

конкурси; 

2.6.6. Староста та голова СНПТ здійснюють роботу з членами товариства 

з урахуванням їх інтересів, індивідуальних здатностей і схильностей; 

2.6.7. Надає допомогу голові товариства в підготовці звіту про роботу 

СНПТ за навчальний рік; 

2.6.8. Повідомляє членів СНПТ про дату проведення засідання. 

2.7.  Куратор СНПТ: 

2.7.1. Куратор СНПТ –  викладач, який обирається від кожної кафедри, та 

закріплюється за студентом, що є членом СНПТ та надає допомогу 

членам товариства у виборі й з'ясуванні питань теми наукової праці, 

складанні плану дослідження, підборі літератури й ін.; 

2.7.2. Куратор організує рецензування виконаних студентами наукових 

праць і їхнє обговорення на кафедрах; 

2.7.3. Куратор та голова відбирають виконані студентами роботи для 

участі в конкурсах на кращу наукову працю й представляють їх на 

кафедральному та академічному етапах конкурсу; 

2.7.4. Куратор та голова разом з адміністрацією та Студентським 

парламентом організовує й проводить студентські наукові 

конференції; 

2.7.5. Разом із головою здійснюють наукове керівництво над роботами 

студентів, надає допомогу членам товариства у виборі й з'ясуванні 

питань теми наукової праці, складанні плану дослідження, підборі 

літератури й ін. 

2.8.  Завідувач кафедри сприяє СНПТ, виносить на початку та вкінці 

навчального семестру на засідання кафедри питання, що стосуються 

тематики наукових досліджень. 

 

 



3. Організація роботи СНПТ 

3.1.  Засідання СНПТ  проводяться один раз на тиждень;  

3.2.  Основні форми наукової праці студентів: 

3.2.1.  Виконання завдань дослідницького характеру в період навчальної 

практики; 

3.2.2. Підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з 

актуальних питань, виступ з ними на конференціях; 

3.2.3. Участь у конкурсах на кращі наукові праці, виконані у вузах. 

3.3.  По закінченню співпраці з науковим керівником, буде надана оцінка за 

такими критеріями: наукова опрацьованість роботи, якість викладу 

матеріалу й оформлення роботи. Оцінка наукової пропрацьованості 

проведеної роботи має на увазі оцінку доповіді відносно того, наскільки 

тема дослідження актуальна і яке має практичне значення, чи містить 

елементи наукової новизни і який обсяг дослідження проведений автором 

самостійно. Можуть бути враховані й інші категорії. Оцінка якості 

викладу матеріалу має на увазі оцінку доповіді щодо того, наскільки 

вільно доповідач оперує науковими термінами, вміло викладає матеріал. 

Оцінка оформлення роботи має на увазі оцінку доповіді щодо того, 

наскільки грамотно робота ілюстрована виконаними таблицями, 

слайдами, діаграмами, що демонструються в логічному зв'язку з 

викладеним матеріалом; 

3.4.  Роботи студентів оцінюється кураторами за системою: рекомендувати (не 

рекомендувати), рекомендувати доопрацювати для подальшого подання 

на внутрішній або зовнішній науковій конференціях, конкурсах і грантах, 

публікації в офіційних виданнях. 

 

4. Права й обов'язки членів студентського науково-практичного 

товариства ФППСР 

4.1.  Членом СНПТ  може стати будь-який студент факультет педагогіки, 

психології та соціальної роботи Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (що не має незадовільних оцінок за 



підсумками семестру навчання) і має бажання брати участь у науково-

дослідній роботі з тематики кафедри. Прийом здійснюється в 

добровільному порядку на підставі письмової заяви вступаючого; 

4.2.  Члени СНПТ мають право: 

4.2.1. Одержувати інформацію про організацію наукової роботи студентів; 

4.2.2. Представляти свої роботи для участі в конкурсах на кращі наукові 

роботи студентів; 

4.2.3. Публікувати кращі наукові праці й виступи у виданнях;  

4.2.4. Обирати та бути обраним до керівних органів  Товариства чи 

Студентського парламенту факультету педагогіки, психології та 

соціальної роботи; 

4.2.5. Участі у всіх заходах, що організує СНПТ; 

4.2.6. Вносити пропозиції щодо покращення роботи СНПТ; 

4.2.7. На захист та представництво своїх наукових інтересів товариством; 

4.2.8. На методичну, організаційну, технічну, іншу допомогу у межах 

можливостей  товариства; 

4.2.9. Вийти зі складу СНПТ за власним бажанням шляхом надання 

відповідної заяви до Ради товариства. 

4.3.  Члени СНПТ зобов'язані: 

4.3.1. Протягом навчального року регулярно відвідувати СНПТ; 

4.3.2. Виступати на засіданнях СНПТ й наукових конференцій з науковими 

повідомленнями й доповідями; 

4.3.3. Виконувати доручення керуючих органів СНПТ, пов'язані з 

організацією наукової праці; 

4.3.4. Розробляти обрану тему наукової роботи; 

4.3.5. Дотримуватись правил чинного положення; 

4.3.6. Займатися  науковою  та науково-організаційною роботою; 

4.3.7. Всебічно сприяти розвитку  студентської  науки на факультеті; 

4.3.8. Гідно нести звання члена Студентського науково-практичного 

товариства факультету педагогіки, психології та соціальної роботи 

Чернівецького національного університету імені  Ю. Федьковича. 



4.4.  Членство в СНПТ ФППСР може бути припинено: 

4.4.1. За власним бажанням; 

4.4.2. У випадку порушення Положення про діяльність СНПТ ФППСР; 

4.4.3. У разі нехтування пунктами 4.3.1-4.3.8; 

4.4.4. Через діяльність, що завдала шкоди авторитету СНПТ ФППСР; 

4.4.5. Через спільне, одноголосне рішення інших членів СНПТ ФППСР та 

кінцевого рішення голови СНПТ ФППСР. 

 

5. Склад СНПТ ФППСР 

5.1.  Голова СНПТ ФППСР; 

5.2.  Заступник СНПТ ФППСР; 

5.3.  Секретар СНПТ ФППСР; 

5.4.  Старости СНПТ ФППСР; 

5.5.  Куратор СНПТ ФППСР; 

5.6.  Інші члени СНПТ ФППСР. 

 

6. Прикінцеві та перехідні положення. 

6.1.  Дане Положення набуває чинності з моменту його затвердження; 

6.2.  Перший Голова СНПТ починає виконувати свої обов’язки одразу після 

обрання. 

 

7. Порядок внесення змін та доповнень до положення про товариство 

7.1.  Зміни та доповнення до Положення про СНПТ можуть вноситись 

Президією СНПТ, Вченою радою факультету, розпорядженням декана 

факультету і затверджуються конференцією студентів факультету 

педагогіки психології та соціальної роботи. 

 

 

 

 

 

 



Додатки 

Додаток А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


