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І. Загальні положення. 
1.1. Студентське наукове товариство Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя (далі - СНТ) є структурним підрозділом 
університету. 

1.2. СНТ діє згідно з чинним законодавством, Статутом Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя та даним 
Положенням.  

1.3. Принципи діяльності СНТ. 
У своїй діяльності СНТ керується такими принципами: 

- свободи наукової творчості; 
- добровільності, колегіальності, відкритості; 
- рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових товариств 
студентів. 

 
1.4. Назва підрозділу  
1.4.1. Українською мовою: Студентське наукове товариство Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана 
Пулюя; 

1.4.2. Англійською мовою: Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. Student 
Scientists Associations. 

ІІ. Мета та завдання СНТ.  
2.1. Основною метою діяльності СНТ є всебічне сприяння науковій, винахідницькій 

та іншій творчій діяльності студентів. 
2.2. Основними завданнями СНТ є: 

— сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого 
потенціалу студентів; 

— пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, 
надання їм всебічної допомоги; 

— сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з 
широким демократичним світоглядом; 

— організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового 
та культурного співробітництва; 

— інформаційна діяльність тощо. 
2.3. Для виконання своїх завдань СНТ: 

- приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність; 
- проводять організаційні, наукові та освітні заходи; 
- популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяють 

залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності; 
- представляє інтереси студентів перед адміністрацією вищого навчального 

закладу та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної 
кар’єри; 

- сприяє підвищенню якості наукових досліджень; 



- сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками; 
- сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва; 
- взаємодіє з Національною академією наук України та національними 

галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами; 
- виконує інші функції, передбачені цим положенням та іншими законами 

України. 
 

ІІІ. Членство у СНТ. 
3.1. У роботі СНТ можуть брати участь всі студенти університету. 
3.2. Членом СНТ може бути студент, який визнає Положення про СНТ та активно 

займається науковою діяльністю і про це написав відповідну заяву. 
3.3. 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.  
3.4. Член СНТ зобов'язаний: 

— дотримуватись Положення про СНТ; 
— брати участь у роботі наукових гуртків (проблемних груп) СНТ. 

3.5. Припинення членства у СНТ: 
3.5.1. Член СНТ може бути виключений з Товариства за порушення Положення про 

СНТ.  
3.5.2. Питання про виключення члена СНТ вирішується Правлінням СНТ. За 

виключеним з СНТ зберігається право у двохмісячний строк подати апеляцію 
до Правління СНТ . 

3.5.3. Припинення членства у СНТ може бути здійснено за заявою члена СНТ або у 
випадку закінчення навчання в університеті. 

ІV. Структура та керівні органи СНТ  
4.1. Вищим органом СНТ є Правління. 
4.2. Основними структурними одиницями СНТ є наукові гуртки (проблемні групи), 

які створюються за фаховим принципом на відповідних кафедрах.  
4.3. Делегати Правління обираються науковими гуртками (проблемними групами) 

СНТ. Термін повноважень делегата - 1 рік. 
4.4. Правління СНТ: 

— приймає Положення про СНТ і вносить зміни та доповнення до нього; - 
визначає основні напрями діяльності СНТ; 

— обирає Секретаря СНТ, заслуховує звіт про його діяльність та діяльність 
Голови; 



—  заслуховує доповіді про роботу наукових гуртків (проблемних груп); 
— затверджує символіку СНТ . 

4.5. Засідання проводиться щоквартально Правлінням СНТ. Позачергові засідання 
проводяться за рішенням Голови СНТ або за вимогою половини від кількості 
наукових гуртків (груп). 
4.6. Правління СНТ: 
— організовує проведення засідань; координує діяльність наукових гуртків 

(груп) та інших структур СНТ, заслуховує їх звіти; 
—  вносить зміни до персонального складу Правління СНТ; 

4.7. Координацію роботи Правління СНТ здійснює Голова СНТ з числа 
професорсько-викладацького складу, який затверджується наказом ректора 
університету.  

4.8. Правління СНТ правочинне за наявності не менше 50% кількості членів. Ухвали 
приймаються більшістю голосів присутніх членів Правління. 
4.9. До складу Правління СНТ входять: 
— голова СНТ; 
— делегати від наукових гуртків (проблемних груп); 
— вчений секретар СНТ; 
— інші особи за рішенням Правління СНТ ТНТУ.  
4.10. Голова СНТ: 
— репрезентує СНТ; 
— скликає збори Правління СНТ, головує на них, підписує прийняті 

документи; 
— в період між зборами Правління діє в межах його повноважень; 
— здійснює керівництво поточною роботою; 
— може делегувати окремі повноваження своїм заступникам.  
4.11. Голова СНТ є членом Вченої Ради ТНТУ. 
4.12. Вчений секретар СНТ: 
— веде діловодство СНТ; 
— засвідчує документи СНТ. 

V. Наукові гуртки (проблемні групи) СНТ.  

5.1. У своїй роботі науковий гурток (проблемна група) керується Положенням про 
студентський науковий гурток та проблемну групу Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя, яке схвалене 
вченою радою ТНТУ 25 січня 2011 р. протокол №1. 
 
VI. Забезпечення діяльності СНТ. 

6.1. Для забезпечення діяльності СНТ Університет закріплює за СНТ приміщення, 
оргтехніку на умовах безоплатної оренди та створює необхідні умови для його 
ефективної діяльності.  



6.2. Ректорат, деканати, НДЧ сприяють найповнішому інформаційному 
забезпеченню СНТ. 

6.3. Деканати факультетів всебічно сприяють діяльності наукових гуртків та 
проблемних груп. 
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