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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Студентське наукове товариство (СНТ) Національного 

університету фізичного виховання і спорту України є самостійним, 

неприбутковим, добровільним об’єднанням студентів навчального закладу, 

які цікавляться науковими проблемами у сфері фізичної культури і спорту та 

професійної освіти і мають здібності до творчої, організаційної та науково-

дослідної роботи, створеним з метою захисту прав та інтересів студентської 

молоді щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, 

інновацій та обміну знаннями. 

1.2. СНТ здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, 

Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про об’єднання громадян», нормативними документами 

Міністерства освіти і науки, відповідно до Статуту Національного 

університету фізичного виховання і спорту України та на підставі цього 

Положення. 

1.3. СНТ у своїй роботі керується принципами свободи наукової 

творчості, добровільності, гласності, рівноправності та колегіальності для 

розвитку науково-дослідницької діяльності студентів, забезпечення 

органічного зв’язку навчання та наукових досліджень, накопичення і 

примноження наукового потенціалу навчального закладу та виховання 

майбутніх науково-педагогічних кадрів. 

1.4. Назва Товариства. 

1.4.1. Українською мовою: Студентське наукове товариство 

Національного університету фізичного виховання і спорту України; 

скорочено: СНТ НУФВСУ. 

1.4.2. Англійською мовою: Students Scientific Society of the National 

University of Ukraine on Physical Education and Sport: SSS NUUPES. 

1.5. СНТ функціонує без державної реєстрації, не набуває прав 

юридичної особи та не може вступати від свого імені в цивільні 

правовідносини. 

1.6. СНТ працює у тісному взаємозв’язку з адміністрацією, всіма 

структурними підрозділами та громадськими організаціями Національного 

університету фізичного виховання і спорту України. 



2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ 

2.1. Метою діяльності СНТ є захист прав та інтересів студентів щодо 

питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну 

знаннями, консолідація та всебічне сприяння науковій, винахідницькій та 

іншій творчій діяльності студентів Національного університету фізичного 

виховання і спорту України. 

2.2. Завдання СНТ: 

− заохочення та підтримка самостійної науково-дослідної роботи студентів; 

− сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого 

потенціалу студентів навчального закладу; 

− підтримка талановитих дослідників серед студентів Національного 

університету фізичного виховання і спорту України, надання їм усебічної 

інформаційної допомоги; 

− розвиток міжвузівської та міжнародної співпраці молодих науковців; 

− організація участі студентів у дослідницьких проектах, наукових грантах, 

школах, конкурсах, проблемних семінарах, програмах. 

− представлення інтересів студентів перед адміністрацією Національного 

університету фізичного виховання і спорту України та іншими організаціями 

з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри; 

- сприяння формуванню цілісної особистості дослідника, сучасного вченого з 

широким демократичним світоглядом. 

2.3. Напрями діяльності СНТ: 

− організація роботи студентів у наукових осередках Національного 

університету фізичного виховання і спорту України (факультети, кафедри, 

циклові комісії); 

− інформування про наукові програми, проекти, форуми та інші заходи, що 

проводяться науковими установами України і зарубіжжя, підтримка участі в 

них студентів Національного університету фізичного виховання і спорту 

України; 

− організація участі студентів у конкурсах на здобуття державних премій, 

стипендій, грантів та інших заохочувальних заходах для стимулювання 

наукових досліджень; 

− участь у організації та проведенні наукових і науково-практичних форумів 

на базі Національного університету фізичного виховання і спорту України, 



лекцій і наукових читань відомих учених з актуальних проблем фізичного 

виховання, спорту та професійної освіти; 

− встановлення міжнародних зв’язків, налагодження співпраці з навчальними 

і науково-дослідними установами, громадськими, державними організаціями 

України та зарубіжжя; 

− надання адміністрації та структурним підрозділам Національного 

університету фізичного виховання і спорту України пропозицій з розвитку та 

вдосконалення дослідницької і творчої діяльності студентів та молодих 

науковців. 

3. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО СНТ 

3.1. Структурними підрозділами СНТ є студентські наукові гуртки 

кафедр Національного університету фізичного виховання і спорту України 

(далі – СНГ кафедри); 

3.2. Керівним органом СНТ є Рада СНТ (далі – Рада), до якої входять: 

− голова СНТ; 

− заступник голови; 

− секретар СНТ. 

3.3. Рада СНТ. 

3.3.1. Рада є керівним та виконавчим органом СНТ. Структуру Ради 

СНТ визначає голова СНТ за погодженням з членами Ради СНТ. 

3.3.2. Членами Ради є науково-педагогічні працівники, які є 

керівниками СНГ кафедр Національного університету фізичного виховання і 

спорту України. 

3.3.4. Рада уповноважена приймати рішення простою більшістю 

голосів, за наявності не менше 2/3 від загальної кількості членів Ради. При 

рівності голосів вирішальним є голос голови Ради. 

3.3.5. У виключних випадках, за відсутності можливості термінового 

скликання Ради, рішення приймають голова СНТ та його заступник. 

3.3.6. Функції Ради: 

− керівництво роботою СНТ; 

− проведення зборів з керівниками СНГ кафедр Національного 

університету фізичного виховання і спорту України; 

− організація та проведення науково-практичних конференцій, 

конкурсів та інших заходів, передбачених планом роботи СНТ; 



− висунення кандидатур для участі у конкурсах на здобуття премій, 

іменних стипендій, відзнак Кабінету Міністрів, Академій наук України для 

молодих науковців, грантів тощо; 

− співробітництво з громадськими і науковими об'єднаннями та 

установами для виконання завдань СНТ згідно цього Положення; 

− висвітлення роботи та популяризація СНТ Національного 

університету фізичного виховання і спорту України у засобах масової 

інформації. 

3.3.7. Рада має право: 

− визначати відповідно до цілей та завдань цього Положення основні 

напрями діяльності СНТ; 

− ухвалювати резолюції, звернення та інші необхідні для діяльності 

СНТ документи; 

− приймати обґрунтовані рішення про прийому до Ради асоційованих 

членів та виключення членів з Ради. 

3.3.8. Рішення, ухвалені на засіданнях Ради, оформлюються у вигляді 

протоколів. 

3.3.9. Чергові засідання Ради відбуваються не рідше 1 разу на семестр. 

Позачергові засідання скликаються за вимогою голови СНТ. 

3.3.10. Засідання Ради є відкритими для всіх членів СНТ та 

представників адміністрації Національного університету фізичного 

виховання і спорту України. 

3.3.11. Член Ради може бути усунений від виконання своїх обов'язків у 

наступних випадках: 

− за власним бажанням на підставі письмової заяви; 

− рішенням Ради у разі порушення цього Положення або неналежного 

виконання доручень Ради; 

− дій, що завдають шкоди СНТ та іміджу навчального закладу; 

− необґрунтованого пропуску понад трьох засідань Ради СНТ. 

3.4. Голова СНТ: 

презентує СНТ у стосунках з керівними органами Національного 

університету фізичного виховання і спорту України, державними та 

громадськими організаціями, науковими установами в Україні та за її 

межами; 



− має право підпису документів, які стосуються роботи СНТ; 

− виносить рішення разом з Радою СНТ; 

− здійснює облік діяльності СНТ та виконання рішень Ради СНТ; 

− головує на засіданнях Ради СНТ; 

− звітує про роботу СНТ перед адміністрацією Національного 

університету фізичного виховання і спорту України; 

− здійснює іншу діяльність в межах наданих йому повноважень. 

3.5. Заступник голови виконує обов’язки голови за його відсутності 

відповідно повноважень голови згідно даного Положення. 

3.6. Студентські наукові гурти кафедр Національного університету 

фізичного виховання і спорту України: 

3.6.1. Є первинними структурними підрозділами СНТ, що об’єднують 

студентів, які виконують науково-дослідну роботу на кафедрі. 

3.6.2. Загальне керівництво роботою СНГ здійснює відповідальний 

науково-педагогічний працівник кафедри. 

3.6.3. Поточну роботу СНГ кафедри організовує та контролює 

відповідальний науково-педагогічний працівник кафедри. 

3.6.4. Керівник СНГ кафедри проводить засідання не рідше одного разу 

на квартал. 

3.6.5. Членом СНГ кафедри може стати будь-який студент, який бажає 

поглибити знання з дисципліни та оволодіти навичками дослідницької 

діяльності. 

3.6.6. Основні завдання СНГ: 

− організація науково-дослідної роботи студентів; 

− поглиблене вивчення студентами наукових аспектів з навчальної 

дисципліни або галузі наук; 

− оволодіння студентами принципами наукових досліджень, 

методологією наукового пошуку, розвиток творчої роботи молодих 

науковців. 

3.6.7. Член СНГ має право: 

− виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом науково-

педагогічного співробітника кафедри; 

− бути присутнім та доповідати на засіданнях СНГ; 



− представляти результати досліджень на наукових форумах в Україні 

та за кордоном; 

− брати участь у конкурсах студентських наукових робіт та конкурсах 

на здобуття відзнак для молодих науковців; 

− поєднувати роботу в декількох СНДГ кафедр або циклових комісій 

навчального закладу. 

3.7. Керівництво, координацію діяльності СНТ та його взаємодію з 

адміністрацією навчального закладу здійснює голова СНТ, який 

рекомендується проректором з науково-педагогічної роботи Національного 

університету фізичного виховання і спорту України з числа авторитетних 

науково-педагогічних працівників навчального закладу. 

4. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ 

Діяльність СНТ може бути припинена наказом проректора з науково-

педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і 

спорту України. 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СНТ 

Зміни та доповнення до Положення про СНТ вносяться наказом 

проректора з науково-педагогічної роботи Національного університету 

фізичного виховання і спорту України. 

 

 

 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи                               О. В. Борисова 

 

 

 

 

 


