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1. Загальні положення
1.1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування
Студентського наукового товариства Донецького державного університету
управління (далі – СНТУ, Товариство).
1.2. Діяльність Товариства здійснюється відповідно до Конституції
України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та
науково-технічну діяльність», іншого законодавства України, Статуту
Донецького державного університету управління і цього Положення.
1.3.СНТУ є самоврядним об’єднанням студентів та аспірантів та інших
осіб, що навчаються в Донецькому державному університеті управління, яке
створено з метою реалізації, відповідно до чинного законодавства, творчого,
наукового потенціалу та участі у виконанні науково-дослідних робіт, програм,
що виконуються в університеті, а також з метою здійснення наукової,
освітньої, культурно-просвітницької, творчої діяльності, спрямованої на
задоволення і захист своїх законних творчих, професійних, економічних,
соціальних та інших спільних інтересів і виконання статутних завдань
Товариства.
1.4. Наукове товариство діє самостійно, а також у співпраці з
керівництвом ДонДУУ, органами студентського самоврядування ДонДУУ
закладу, профспілковою організацією ДонДУУ, державними органами
України, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями
України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам
діяльності Товариства.
1.5. Принципи діяльності СНТУ.
У своїй діяльності СНТУ керується такими принципами:
- верховенство наукової творчості та наукового співробітництва;
- добровільність і рівноправність усіх членів, самоврядування та
гласність у роботі;
- рівності перед законом;
- прозорості та відкритості;
- відсутність майнового інтересу членів;
- органічний зв'язок навчання та науково-дослідної роботи.
1.6. Повна назва товариства.
1.6.1. Українською мовою – «Студентське наукове товариство
Донецького державного університету управління», «СНТ ДонДУУ».
1.6.2. Англійською мовою – «Student Scientific Society of Donetsk
State University of Management», «SSS of DSUM»;
1.7. СНТУ може мати власну символіку, бланк з власним
найменуванням, штампи, власний сайт, членський квиток, та інші засоби
ідентифікації.

2. Мета та завдання СНТУ
2.1. Основною метою СНТУ є поглиблення наукових знань, усебічне
сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності осіб, що
навчаються та є членами СНТУ, розвиток кожним студентом і молодим
науковцем своїх здібностей та їх реалізація.
2.2. Основні завдання СНТУ:
− сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого
потенціалу осіб, що навчаються, їх здібностей, формуванню особистості
дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
− забезпечення і захист прав та інтересів студентів зокрема, стосовно
організації навчального процесу і проведення наукової роботи;
− представництво позиції своїх членів перед органами державної влади та
органами місцевого самоврядування, іншими публічними інституціями,
громадськими та політичними структурами, що мають вплив на прийняття
рішень, які безпосередньо стосуються студентської науки;
− пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, надання їм
усебічної допомоги;
− популяризація наукової діяльності у студентських колах;
− сприяння організації навчання студентів сучасним методам та методикам
роботи з новітнім обладнанням, вивченню іноземних мов;
− створення творчих колективів з метою реалізації науково-дослідного
потенціалу студентів та молодих науковців;
− сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за
інтересами;
− проведення наукових конференцій, читань, семінарів, круглих столів тощо
серед студентів і молодих науковців за участю представників інших ВНЗ та
науково-дослідних центрів;
− участь у міжнародних студентських обмінах;
− участь
у
міжнародних,
загальноукраїнських,
міжрегіональних,
регіональних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях
тощо;
− підтримка тісних наукових контактів з іншими студентськими науковими
товариствами вищих навчальних закладів (ВНЗ) м. Донецька, України та
зарубіжжя;
− організація та розвиток міжвузівського й міжнародного наукового та
культурного співробітництва;
− інформаційно-видавнича діяльність;
− залучення спонсорської та благодійницької допомоги для проведення
студентських наукових досліджень та наукових заходів;
− здійснення інших видів організаційно-наукової діяльності, що не
суперечать меті СНТУ.
2.3. Для реалізації головної мети та завдань СНТУ:

− представляє та захищає законні інтереси своїх членів у державних органах
місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, адміністрації
університету та керівних органах інших навчальних закладів, перед іншими
фізичними та юридичними особами, може надавати студентам різнобічну
допомогу й підтримку;
− організовує роботу студентів у наукових осередках;
− займається реалізацією грантових проектів;
− готує та подає до Вченої ради університету, ректорату та структурних
підрозділів Донецького державного університету управління пропозиції
щодо розвитку й удосконалення наукової та творчої діяльності студентів;
− сприяє та організовує видання наукових праць студентів і засобів масової
інформації;
− проводить конкурси на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи для
стимулювання наукових досліджень студентів;
− організовує та заохочує студентів до участі в наукових конференціях,
олімпіадах, конкурсах тощо;
− представляє кандидатів та подає пропозиції до Вченої Ради університету,
ректорату, на отримання іменних або персональних стипендій і премій для
молодих учених;
− сприяє популяризації наукових знань;
− виконує представницькі функції та здійснює контакти з установами,
закладами та організаціями, пов’язаними з діяльністю СНТУ;
− має в локальній мережі університету та у соціальних мережах свою вебсторінку, забезпечує її наповнення оперативною інформацією;
− створює постійні або тимчасові науково-дослідні групи, наукові
об’єднання тощо, у тому числі на госпрозрахунковій основі, діяльність яких
здійснюється за рішенням факультету та інших структурних підрозділів
університету згідно з чинним Законодавством;
− здійснює іншу діяльність відповідно до чинного Положення.
3. Структура та керівні органи СНТУ
3.1.
Вищим органом СНТУ є конференція. У період між
конференціями вищим керівним органом є Рада СНТУ.
3.2.
Основними структурними одиницями СНТУ є студентські наукові
товариства факультетів (далі – СНТФ).
3.3.
Делегатами конференції є:
− Рада СНТУ;
− десять делегатів від факультету. Голова та координатор СНТФ є
делегатом конференції.
3.4. Конференція СНТУ.
3.4.1. Чергова Конференція скликається щорічно Радою СНТУ.
Позачергові конференції скликаються за рішенням Ради або на вимогу ½

структурних підрозділів СНТУ.
3.4.2. Конференція вважається чинною за наявності не менше ½
делегатів від підрозділів СНТУ. Рішення Конференції вважається прийнятим,
якщо воно схвалене шляхом голосування більшості присутніх делегатів.
3.4.3. Конференція СНТУ:
− обирає членів Ради СНТУ;
− ухвалює Положення СНТУ і вносить зміни та доповнення до
нього;
− визначає основні та стратегічні напрями діяльності СНТУ;
− заслуховує звіт про діяльність Ради СНТУ;
− заслуховує звіти про роботу СНТФ та підрозділів;
− затверджує символіку СНТУ.
3.4.
У період між конференціями керівництво справами СНТ
здійснюється радою та головою Ради СНТ.
3.5.
Рада СНТУ:
3.5.1. Рада СНТУ:
− організовує проведення Конференції;
− виконує доручення Конференції, координує та контролює
діяльність СНТФ та інших структурних підрозділів СНТУ на протязі року,
заслуховує звіти голів рад СНТФ;
− визначає та затверджує основні напрямки наукової діяльності
СНТУ;
− готує та затверджує план діяльності на наступний звітний період;
− готує та затверджує документацію по проектах, програмах,
заходах, які реалізовуватиме СНТУ в рамках плану діяльності;
− обирає голову Ради СНТУ шляхом відкритого голосування.
Обраним вважається кандидат, який одержав більшість голосів членів Ради.
Висувати чи відводити кандидатури Голови СНТУ має право кожен із членів
Ради;
− подає клопотання ректорові про працевлаштування в
університеті та про подальше навчання в аспірантурі осіб, які зробили значний
внесок у діяльність Товариства та виявили себе в науковій роботі;
− вирішує питання членства в СНТУ;
− здійснює контроль за виконанням рішень конференції;
− проводить свої засідання не менше одного разу на 3 місяці.
Рішення ухвалюються більшістю голосів від числа членів Ради і
оформлюються протоколом;
− співпрацює зі студентською радою ДонДУУ;
− вирішує інші питання, які стосуються діяльності організації.
− складає щорічний кошторис фінансово-господарської діяльності
СНТУ.
− організація іміджевих акцій молодіжної науки університету.
3.5.2. До складу Ради СНТУ входять:

− координатор СНТУ;
− голова Ради СНТУ;
− секретар СНТУ;
− координатори СНТФ;
− голови СНТФ;
− представники структурних підрозділів та керівники творчих
гуртків, за запрошенням Ради СНТУ, можуть приймати участь у засіданнях
Ради СНТУ.
3.5.3. Голова Ради СНТУ:
− обирається Радою СНТУ терміном на 2 роки;
− презентує інтереси СНТУ в адміністрації Університету та поза
його межами;
− скликає збори Ради СНТУ, головує на них, підписує прийняті
документи;
− у період між зборами Ради діє в межах його повноважень;
− здійснює керівництво поточною роботою СНТУ;
− може делегувати окремі повноваження своїм заступникам, які
обираються Радою СНТУ з числа її членів.
3.5.4. Секретар СНТУ:
− обирається Радою СНТУ за поданням Голови на 2 роки;
− веде діловодство СНТУ;
− засвідчує документи СНТУ;
− виконує повноваження Голови у разі його відсутності чи
недієздатності;
− допомагає голові в організаційних питаннях;
− контролює виконання рішень Ради;
− відповідає за облік членів СНТУ.
3.6.
Науково-методичну допомогу Раді СНТУ здійснює науковий
координатор із провідних науково-педагогічних працівників університету,
який призначається наказом ректора університету і входить до складу Ради
СНТУ.
3.7.
Позачергові засідання скликаються Головою Ради або на вимогу
50% складу членів Ради. Рада СНТУ чинна за наявності не менше 50%
кількості його членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх
членів Ради.
3.8.
З метою розгляду окремих питань та організації наукових заходів
у рамках СНТУ Рада СНТУ має право створювати робочі (експертні) групи,
які виконують доручення Ради СНТУ та підзвітні їй.
3.9.
Кожне засідання конференції СНТУ та Ради СНТУ фіксується
протоколом, який підписується Головою (його заступником) і секретарем
СНТУ.
3.10. Рішення, які приймаються конференцією та Радою СНТУ, є
обов’язковими для виконання всіма структурними підрозділами Товариства.

4. СНТ факультету
4.1. СНТФ об’єднує студентів факультету, які займаються науковою
діяльністю у відповідній галузі науки.
4.2. СНТФ може створювати за фаховим принципом секції, підсекції,
наукові групи, проблемні гуртки, клуби тощо.
4.3. СНТФ діє згідно із чинним Положенням СНТУ.
4.4. Основними структурними одиницями СНТФ є СНТ випускаючих та
не випускаючих кафедр.
4.5. Вищім органом СНТФ є Загальні збори членів СНТФ або
Конференції. Рішення зборів є чинними за наявності більше 50% їх складу. У
період між загальними зборами СНТФ, діяльністю СНТФ керує Рада СНТФ,
яку очолює Голова ради.
4.6. У склад Ради СНТФ входять:
− повноважні представники (секретарі) СНТ кафедр факультету;
− викладачі, відповідальні за студентську наукову роботу на кафедрах;
− координатор СНТФ;
− Голова ради СНТФ.
4.7. Рада СНТФ:
− вносить пропозиції щодо розгляду питань на загальній Конференції
СНТУ;
− складає план роботи СНТФ;
− у період між загальними зборами СНТФ керує діяльністю СНТФ.
4.8. Усі рішення, прийняті Загальними зборами, конференцією чи
іншими керівними органами СНТФ, повинні узгоджуватися із цим
Положенням та фіксуватися протоколами засідань.
4.9. Голова ради СНТФ:
− обирається радою СНТФ, шляхом відкритого голосування за
набранням більше 50% голосів від кількості присутніх делегатів,
терміном на 2 роки;
− звітує про свою діяльність перед Радою СНТУ;
− скликає збори СНТФ, головує на них;
− у період між зборами СНТФ діє у межах його повноважень;
− контролює поточну роботу СНТФ;
− відповідає за облік членів СНТФ;
− сприяє інформуванню студентів.
4.10. Науково-методичну допомогу Раді СНТФ здійснює науковий
координатор із провідних науково-педагогічних працівників факультету, який
призначається розпорядженням декана факультету.
5. Членство в СНТУ
5.1. Членство у СНТУ є індивідуальним та фіксованим.
5.2. У роботі СНТУ можуть брати участь всі студенти денної та заочної

форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «магістр» і
молоді науковці Донецького державного університету управління.
5.3. Членом СНТУ може бути студент чи молодий науковець, який
визнає Положення СНТУ, активно займається науковою діяльністю.
5.4. Прийом у члени СНТУ проводиться Студентськими науковими
товариствами випускаючих та не випускаючих кафедр на підставі письмової
заяви вступника на ім’я викладача, відповідального за студентську наукову
роботу на кафедрі або на ім’я голови СНТ факультету, в якій повинні бути
зазначені його прізвище, ім’я та по-батькові, курс, номер академічної групи та
наукова кафедральна тема, якою займається чи бажає займатися студент.
5.5. Припинення членства в СНТУ:
− за рішенням ради у разі порушення Положення, а також за діяння,
що завдали шкоди авторитету СНТУ;
− питання про виключення члена СНТУ вирішується СНТ факультету
(далі СНТФ). За виключеним з СНТФ зберігається право у двомісячний строк
подати апеляцію до Ради СНТУ;
− припинення членства у СНТУ може бути здійснено за заявою члена
СНТУ або у випадку закінчення навчання в університеті.
5.6. Члени СНТУ, які зробили вагомий внесок у діяльність Товариства
за рішенням Ради СНТУ, після закінчення університету можуть бути залишені
почесними членами СНТУ та мати можливість і надалі співпрацювати з
Товариством;
6. Права та обов’язки членів СНТУ
6.1. Член СНТУ користується правом:
− вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати
свою мету;
− проводити мирні зібрання;
− обирати та бути обраним у керівні органи СНТУ;
− брати участь у всіх заходах СНТУ і в обговоренні всіх питань
діяльності СНТУ;
− вносити пропозиції щодо покращення діяльності СНТУ та внесення
змін у справжнє Положення на засіданнях Ради СНТУ;
− представляти результати своєї наукової роботи у виданнях СНТУ;
− отримувати методичну, інформаційну та інші види допомоги з боку
СНТУ;
− кожна особа має право добровільно, за поданням заяви, припинити
членство у громадському об’єднанні;
− здійснювати інші права, не заборонені законом.
6.2. Члени СНТУ зобов’язані:
− у своїй діяльності дотримуватися норм Положення СНТУ;
− брати активну участь у роботі СНТУ та діяльності Товариства,
приймати участь у науково-організаційній роботі СНТ університету;

− сприяти формуванню та підвищенню позитивного іміджу діяльності
СНТУ як самоврядної студентської організації;
− регулярно виступати з доповідями на конференціях, семінарах та
інших науково-практичних заходах;
− самостійно підвищувати свій науковий і освітній рівень;
− дотримуватися авторських прав.
7. Забезпечення діяльності СНТУ
7.1. Для забезпечення діяльності СНТУ Донецький державний
університет управління закріплює за СНТУ приміщення та створює необхідні
умови для його ефективної діяльності.
7.2. Грошові кошти СНТУ можуть формуватися за рахунок коштів,
наданих університетом та профкомом студентів університету, добровільних
грошових та інших внесків юридичних і фізичних осіб згідно зі Статутом
університету та чинним законодавством.
7.3. Розпорядження коштами та майном здійснюється Головою СНТУ на
підставі кошторису діяльності СНТУ та за згодою Ради СНТУ.
7.4. Ректорат, деканати, кафедри, науковий відділ сприяють
найповнішому інформаційному забезпеченню СНТУ.
7.5. Деканати факультетів усебічно сприяють діяльності СНТФ та СНТ
кафедр.
7.6. Усі члени Товариства можуть мати доступ до інформації та майна,
необхідних для виконання мети та завдань Товариства.
8. Порядок Внесення змін та доповнень до Положення
8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться Конференцією
СНТУ в порядку, передбаченому цим Положенням та згідно з діючим
законодавством.
Проректор з наукової роботи,
д.е.н., доцент

О.В. Балуєв

