
  



 
 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 1.1. Студентське наукове товариство (далі – „Товариство“) є науковою 
організацією, яка створена студентами КПК імені А.С.Макаренка 

1.2. Назва підрозділу. 
1.2.1. Українською мовою: 

Студентське наукове товариство Кременчуцького педагогічного коледжу 
імені А.С. Макаренка . Скорочена назва –СНТ. 

1.2.2. Англійською мовою: 
Student’s Science Community of Kremenchuk pedagogical college named of 

A.S. Makarenko. Скорочена назва –SSC. 
1.3. „Товариство“ діє згідно з чинним законодавством, Статутом 
Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка та даним 

Положенням. 
1.4. Юридична адреса „Товариства“ вул. Лізи Чайкіної 33, м. Кременчук, 

Полтавська область, Україна, 39600. 
1.5. „Товариство“ є добровільною організацією, що тісно взаємодіє з 

 професорсько-викладацьким складом академії. 
1.6. Принципи діяльності „Товариства“. 

У своїй діяльності „Товариство“ керується такими принципами: 
– рівноправності усіх членів, самоврядування, демократії та гласності у 

 роботі; 
– першочерговості наукової творчості, конкурсності; 

– надання можливості професійного та наукового зростання; 
– гармонійного зв'язку навчання, культурного розвитку особистості та 
 науково-дослідної роботи; 

– незалежності від політичних партій та рухів. 
1.7. „Товариство“ має бланк з власним найменуванням та символікою. 

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ „ТОВАРИСТВА“ 

 
2.1. Основною метою діяльності „Товариства“ є всебічне сприяння  науковій, 

винахідницькій та творчій діяльності, зростанню професіоналізму та реалізації 
творчого потенціалу студентів. 

2.2. Основними завданнями „Товариства“ є: 
– сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого  потенціалу 

студентів; 
– пошук та підтримка талановитих дослідників і творчих особистостей серед 

студентів, надання їм всебічної допомоги; 
– сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з  широким 
демократичним світоглядом; 

– сприяння розвитку міжфахових зв'язків та проведенню спільних форм 
досліджень; 

– організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та 



культурного співробітництва. 
 

2.3. Для виконання своїх завдань „Товариство“: 
– організовує роботу студентів у наукових осередках, гуртках, творчих групах, 
дискусійних клубах; 

– приймає участь у підготовці пропозицій по розвитку та вдосконаленню 
наукової діяльності студентів до Вченої Ради та структурних підрозділів 

коледжу; 
– організовує та проводить наукові конференції, школи, семінари та наради 

студентів; 
– організовує публікації наукових робіт студентів; 

– проводить конкурси на здобуття грантів і стипендій та інші заохочувальні 
заходи для стимулювання наукових досліджень студентами; 

– організовує та заохочує студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних 
фахових олімпіадах, турнірах, школах, наукових та фахових конференціях, 

розповсюджує відповідну інформацію; 
– бере участь у представленні кандидатів на отримання іменних стипендій і 

премій для студентів та поданні пропозицій до Вченої Ради коледжу; 
– сприяє розвитку міжвузівського співробітництва студентів: культурним,  
науковим та освітнім обмінам тощо; 

– здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що  
пов'язані з діяльністю „Товариства“; 

– всебічно сприяє поширенню серед студентів інформації, яка стосується  
проблем молоді в науці в коледжі інших вузах, наукових організаціях та 

установах України та інших держав; 
– здійснює іншу діяльність відповідно до даного Положення.  

 
3. ЧЛЕНСТВО У „ТОВАРИСТВІ“ 

 
3.1. У роботі „Товариства“ можуть брати участь всі студенти коледжу.  

3.2. Членом „Товариства“ може бути студент, який визнає Положення 
„Товариства“, активно займається науковою діяльністю в одній із секцій 
„Товариства“. 

3.3. Прийом у члени „Товариства“ проводиться секцією „Товариства“ на підставі 
письмової заяви особи, що має бажання вступити до „Товариства“.  

3.4. Член „Товариства“ користується правом: 
– обирати та бути обраним у керівні органи „Товариства“; 

– брати участь в обговоренні усіх питань діяльності „Товариства“; 
– брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів що 

проводить „Товариство“; 
– представляти результати своєї наукової роботи у виданнях „Товариства“, 

наукових виданнях  коледжу та інших наукових виданнях; 
– отримувати повну інформацію з питань діяльності „Товариства“,  методичну та 

іншу допомогу з боку „Товариства“; 
– вступати у будь-які інші організації та об'єднання, цілі та методи яких не 



суперечать цілям та методам „Товариства“. 
 

3.5. Член „Товариства“ зобов'язаний: 
– дотримуватись Положення „Товариства“; 
– брати участь у роботі секції „Товариства“; 

– виконувати рішення і вимоги Загальних Зборів „Товариства“, Ради 
„Товариства“, Голови „Товариства“, Ради секції „Товариства“, що спрямовані на 

досягнення мети і вирішення завдань „Товариства“; 
- дотримуватися принципів академічної доброчесності; 

– успішно засвоювати навчальну програму. 
3.6. Припинення членства у „Товаристві“ 

3.6.1. Член „Товариства“ може бути виключений з „Товариства“ за порушення 
Положення „Товариства“. 

3.6.2. Питання про виключення члена „Товариства“ вирішується секцією 
„Товариства“. За виключеним з „Товариства“ зберігається право у місячний 

строк подати апеляцію до Ради „Товариства“. 
3.6.3. Припинення членства у „Товаристві“ може бути здійснено зазаявою члена 

„Товариства“ або у випадку закінчення навчання в коледжі. 
 
 

4. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ „ТОВАРИСТВА“ 
 

4.1. Вищим органом „Товариства“ є Загальні збори. У період між Загальними 
зборами вищим керівним органом є Рада „Товариства“. 

4.2. Основними структурними одиницями „Товариства“ є ради секцій, які 
створюються за фаховим принципом на відповідних відділеннях.  

4.3. Загальні збори „Товариства“: 
– приймають Положення „Товариства“ і вносять зміни та доповнення до  нього; 

– обирають Голову та співголову „Товариства“, заслуховують звіти про їх 
діяльність; 

– визначають основні напрями діяльності „Товариства“; 
– заслуховують звіти про роботу секцій та підрозділів; 
– затверджують робочий план „Товариства“; 

– затверджують символіку „Товариства“. 
4.4. Чергові Загальні збори скликаються не рідше ніж один раз на учбовий 

семестр Радою „Товариства“. Позачергові Загальні збори скликаються  за 
рішенням Ради або за вимогою половини від кількості секцій. 

4.5. Загальні збори є правочинними за наявності більше половини членів  
„Товариства“ від загальної кількості. Рішення Загальних зборів вважається  

прийнятим, якщо воно схвалене шляхом голосування, процедура якого  
визначається на Загальних зборах, більшістю присутніх. 

4.6. Рада „Товариства“: 
– організовує проведення Загальних зборів; 

– виконує доручення Загальних зборів, координує діяльність секцій та інших 
структур „Товариства“, заслуховує звіти голів секцій; 



– визначає порядок формування та використання коштів, наданих „Товариству“; 
– може надавати рекомендації членам „Товариства“ щодо вступу в магістратуру 

та аспірантуру та на навчання чи стажування за кордоном; 
– може клопотатися перед адміністрацією про працевлаштування в коледжі 
осіб, що зробили значний внесок у діяльність „Товариства“ та відзначилися у 

науковій та творчій роботі; 
– встановлює порядок проведення конкурсів, тендерів, надання  стипендій, 

нагород; 
– визначає пріоритетні напрямки наукової роботи, які потребують термінової 

стимуляції. 
4.7. Координацію взаємодії роботи Ради „Товариства“ з відповідними 

структурами та підрозділами академії здійснює здійснює заступник директора з 
наукової роботи. 

4.8. Чергові збори Ради скликаються щомісяця. Позачергові засідання  
скликаються Головою Ради або за вимогою 50% складу членів Ради чи 50%  

чисельності секцій. Збори Ради є повноважними, якщо на них присутні більше 
половини членів Ради. У разі відсутності кворуму засідання Ради переноситься.  

4.9. До складу Ради „Товариства“ входять: 
– Голова Ради „Товариства“; 
– голови рад секцій, 

– відповідальний секретар „Товариства“; 
– інші особи за рішенням Ради „Товариства“. 

4.9.1. Член Ради „Товариства“ працює на громадських засадах. Член Ради 
„Товариства“ обирається на один рік і не може обиратись на посаду більше ніж 

три роки поспіль. 
4.10. Голова Ради „Товариства“: 

– репрезентує „Товариство“; 
– скликає збори Ради „Товариства“, головує на них, підписує прийняті 

документи; 
– в період між зборами Ради діє в межах її повноважень; 

– здійснює керівництво поточною роботою; 
– є членом Вченої Ради коледжу; 
– подає прохання на ім’я директора коледжа про заохочення найбільш активних 

членів „Товариства“; 
– делегує повноваження своїм заступникам; 

– призначає відповідального секретаря „Товариства“. 
4.11. Голова Ради „Товариства“, обраний Загальними зборами,  затверджується 

наказом Директора. 
4.12. Відповідальний секретар „Товариства“: 

– веде діловодство „Товариства“; 
- засвідчує документи „Товариства“. 

 
5. СЕКЦІЇ „ТОВАРИСТВА“ 

5.1. Секція об’єднує членів „Товариства“ відділення, які займаються науковою 
діяльністю у відповідній галузі науки. 



  


