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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Студентське наукове товариство (далі – СНТ) Національного
фармацевтичного університету (далі – НФаУ) є самостійним, добровільним
об’єднанням з громадського самоврядування, що об’єднує на добровільних
засадах студентів НФаУ, які займаються науково-дослідною роботою.
1.2 СНТ здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України (від
28.06.1996 р.), Законом України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 р. 1556VII, стаття 41), нормативними документами Міністерства охорони здоров’я
України, Міністерства освіти і науки України, відповідно до Статуту НФаУ
(наказ МОЗ України від 09.01.2019 р. № 36), Настанови з управління
Університетом (НУ А-0-01-003), згідно з вимогами Стандарту ISO 9001:2015,
Документованою процедурою ДП А3.1-91-004 «Управління документами та
записами» та на підставі цього Положення.
1.3 СНТ у своїй роботі керується принципами добровільності,
колегіальності, законності, гласності, відкритості, свободи наукової творчості,
рівноправності всіх членів, забезпечення органічного зв’язку навчання та
науково-дослідної роботи для накопичення та примноження наукового
потенціалу університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.
1.4 СНТ функціонує без державної реєстрації, не набуває прав
юридичної особи та не може вступати від свого імені в цивільні
правовідносини.
1.5 Назва СНТ:
1.5.1 Українською

мовою:

Студентське

наукове

товариство

Національного фармацевтичного університету. Скорочено – СНТ НФаУ.
1.5.2 Російською

мовою:

Студенческое

научное

общество

Национального фармацевтического университета. Сокращенно – СНО НФаУ.
1.5.3 Англійською мовою: Students Scientific Society of National
University of Pharmacy. Скорочено – SSS of NUPh.
СУЯ НФаУ
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1.6 СНТ працює у тісному взаємозв’язку з адміністрацією та іншими
структурними підрозділами НФаУ.
2 НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1 Основною метою діяльності СНТ НФаУ є розвиток творчого та
наукового потенціалу студентів, сприяння підвищенню якості фахової
підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх фахівців, створення умов для
розвитку

науково-дослідної

та

винахідницької

діяльності

студентів,

інтеграція її в науково-освітній простір.
2.2 Завданнями СНТ НФаУ є:
- активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності
студентства з метою забезпечення глибокого і повного оволодіння
обраною спеціальністю,
- заохочення студентів до наукової-дослідної роботи та інноваційної
діяльності, підтримка та ініціювання самостійної наукової та навчальнодослідної роботи студентів;
- розповсюдження та популяризація наукової діяльності серед студентської
молоді;
- підвищення теоретичного рівня, практичної значущості та якості науководослідних робіт студентів;
- сприяння обміну науковою та професійною інформацією між студентами;
- формування умов для розкриття наукового і творчого потенціалу
студентів;
- пошук і підтримка талановитих осіб серед студентів, надання їм усебічної
допомоги у науковому розвитку та проведенні наукових досліджень;
- сприяння впровадженню в практичну медицину й фармацію досягнень
фармацевтичної науки;
2.3 Напрямками діяльності СНТ НФаУ є:
СУЯ НФаУ
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- залучення студентів до безпосередньої участі в науково-дослідній роботі
на кафедрах НФаУ;
- організація участі студентів в університетських, всеукраїнських та
міжнародних наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, виставках,
семінарах, конкурсах;
- організація роботи СНТ кафедр та координація їх діяльності;
- співпраця з кафедрами, структурними підрозділами та адміністрацією
НФаУ з питань організації студентської наукової роботи;
- проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції
молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових
лікарських засобів»;
- встановлення зв’язків, налагодження співпраці з навчальними та науководослідними установами, громадськими та державними організаціями
України та інших країн для виконання поставлених завдань;
- здійснення співробітництва зі студентськими науковими товариствами
інших закладів вищої освіти, вивчення вітчизняного та міжнародного
досвіду та його використання у роботі студентського наукового
товариства університету;
- сприяння участю представленню науково-дослідних робіт студентів на
здобування грантів, пошук програм обміну студентів;
- співробітництво

з

Радою

молодих

вчених

НФаУ,

Студентським

парламентом НФаУ та іншими структурними підрозділами НФаУ;
- організація лекцій та наукових читань вчених, громадських діячів,
проведення культурних заходів для студентів;
- своєчасне оновлення WEB-сторінки СНТ НФаУ на сайті НФаУ.

СУЯ НФаУ
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3 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СНТ НФаУ
3.1 Керівними органами СНТ НФаУ є Загальні збори (далі – Загальні
збори) студентів-членів СНТ НФаУ та Рада Студентського наукового
товариства НФаУ (далі – Рада), діяльність якої здійснюється у формі Зборів.
3.2.1 Загальні збори скликаються 2 рази на рік: на початку та по
закінченні навчального року. Позачергові Загальні збори можуть бути
скликані Радою СНТ в разі нагальної потреби або на вимогу не менше 2/3 від
загальної кількості членів СНТ.
3.2.2 Головує на Загальних зборах Голова СНТ або, в разі його
відсутності або припинення повноважень, обраний Загальними зборами
делегат.
3.2.3 На Загальні збори кожна кафедра делегує 2 представника СНТ
кафедр. Складання списку делегатів та їх інформування про участь
здійснюється не менше, ніж за 7 днів до проведення Загальних зборів.
Найменша кількість представників, достатня для проведення Загальних
зборів, становить 60 осіб. Делегати голосують особисто. Рішення на
Загальних зборах приймаються простою більшістю голосів.
3.2.4 Функції Загальних зборів:
- розглядати питання щодо внесення змін і доповнень до цього Положення;
- визначати основні напрямки діяльності та затверджувати річний план
роботи СНТ НФаУ;
- обирати та звільняти членів Ради та Голову СНТ;
- заслуховувати звіт про діяльність СНТ НФаУ від Голови СНТ та
приймати рішення щодо якості його роботи, а також методів її
вдосконалення.
3.3.1 Голова СНТ НФаУ (далі – Голова) обирається на Загальних
зборах терміном повноваження на 1 рік шляхом таємного голосування
простою більшістю голосів.
СУЯ НФаУ
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3.3.2 Кандидатом на посаду Голови може бути особа, віком до 35 років
(для докторантів до 40 років), з числа студентів, магістрантів, аспірантів,
співробітників, здобувачів, викладачів НФаУ, яка має наукові публікації.
3.3.3 Голова СНТ НФаУ:
- репрезентує СНТ у стосунках з керівними органами НФаУ, державними,
громадськими організаціями, установами та підприємствами усіх форм
власності;
- має право підпису документів СНТ;
- здійснює оперативний контроль за діяльністю СНТ та виконання рішень
Ради СНТ;
- головує на засіданнях Загальних зборів та Ради СНТ;
- представляє річний звіт про діяльність СНТ НФаУ на Загальних зборах;
- має право запитувати у керівників структурних підрозділів НФаУ
необхідну інформацію для роботи СНТ НФаУ;
- здійснює іншу діяльність в межах наданих йому повноважень.
3.3.4 Голова СНТ може бути звільнений з посади рішенням Загальних
зборів, яке приймається таємним голосуванням простою більшістю голосів.
3.4.1 Рада СНТ є керівним та виконавчим органом СНТ НФаУ в
період між Загальними зборами.
3.4.2 Рада СНТ НФаУ обирається на Загальних зборах терміном на
один рік і не повинна перевищувати 20 осіб.
3.4.3 До складу Ради СНТ входять: Голова СНТ, Заступники голови,
Секретар Ради СНТ, члени Ради СНТ.
3.4.4 Рада СНТ формується зі студентів, магістрантів, аспірантів,
здобувачів, співробітників НФаУ.
3.4.5 Рада СНТ проводить свої засідання не рідше одного разу на
місяць. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів за наявності не

СУЯ НФаУ
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менше 2/3 членів Ради СНТ і оформлюються протоколом. При рівності
голосів вирішальним є голос Голови.
3.4.6 Позачергове засідання Ради СНТ проводиться за рішенням
Голови або на письмову вимогу не менше однієї третини членів Ради.
3.4.7 Засідання Ради є відкритими для всіх.
3.4.8 Функції Ради СНТ НФаУ:
- керує роботою СНТ у період між Загальними зборами;
- організовує та проводить наукові конференції, конкурси та інші заходи,
передбачені планом роботи СНТ;
- створювати, скликати робочі, проблемні чи ініціативні групи;
- проводить збори зі старостами та науковими керівниками СНТ кафедр;
- висуває кандидатури з метою відрядження для участі у конференціях,
конкурсах тощо;
- налагоджує співробітництво з громадськими об’єднаннями, установами,
підприємствами для виконання завдань СНТ згідно з цим Положенням;
- бере участь в обговоренні кандидатур на присвоєння членам СНТ премій,
іменних стипендій, цінних призів, здобуття грантів тощо;
- розглядає питання, що виносяться на обговорення членами СНТ;
- рекомендує членів СНТ на наукову роботу після закінчення НФаУ;
- ухвалює резолюції, звернення та інші необхідні документи;
3.4.9 Рішення Ради оформлюються у вигляді протокольних рішень.
3.4.10 Члени Ради СНТ включаються до складу делегатів на Загальні
збори поза квотою кафедр.
3.4.11 Рада СНТ має право приймати рішення про вступ до Ради нових
членів та виключення членів з Ради в період між Загальними зборами.
3.4.12 Член Ради може бути усунений від виконання своїх обов’язків
за

власним

СУЯ НФаУ

бажанням

на
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порушення норм цього Положення, пропуску Зборів Ради більше трьох разів
поспіль без поважної причини за поданням Голови чи інших членів Ради.
3.5.1 До складу СНТ входять студентські наукові товариства кафедр
НФаУ. СНТ кафедри є первинним структурним підрозділом СНТ, що об’єднує
студентів, які виконують науково-дослідну роботу на даній кафедрі.
3.5.2 Керівництво роботою СНТ кафедри здійснює науковий керівник
СНТ кафедри.
3.5.3 Членом СНТ кафедри може бути будь-який студент, магістрант,
аспірант, здобувач, який бажає поглибити свої знання з даного предмету та
оволодіти навичками дослідницької роботи.
3.5.4 Організаційна робота СНТ кафедри здійснюється старостою,
який обирається на засіданні СНТ кафедри і затверджується науковим
керівником СНТ кафедри та завідувачем кафедри.
3.5.5 Староста СНТ кафедри представляє інтереси СНТ кафедри на
Загальних зборах та зборах Ради СНТ.
3.5.6 Староста СНТ кафедри разом з науковими керівником СНТ
кафедри складає плани та звіти про роботу СНТ кафедри і своєчасно подає
цю інформацію до Ради СНТ.
3.6 Для організації проектів та заходів запланованих СНТ НФаУ
Радою СНТ може створюватися робоча, проблемна чи ініціативна група.
4 ФУНКЦІЇ СНТ НФаУ
4.1 Представницька – вивчення та представлення наукових інтересів
студентів-членів СНТ, що цікавляться науково-дослідною роботою та мають
бажання взяти у ній участь;
4.2 Комунікативна
спілкування,

СУЯ НФаУ

обміну

–

забезпечення

змістовними

Редакція 02

комунікативного

науковими

ідеями,

Дата введення: 14.01.2019

поля

для

представлення

Стор. 10 з 18

ПОЛ «Положення про Студентське наукове
товариство НФаУ»

ПОЛ А2.8-03-168

результатів індивідуальних наукових досліджень, оприлюднення результатів
наукової роботи з обговоренням у колі колег;
4.3 Інформаційна – забезпечення актуальною науковою та науковоорганізаційною інформацією, що допомагає орієнтуватися у подіях, заходах,
науково-змістовній інформації;
4.4 Адміністративно-організаційна – підтримка та організаційний
супровід наукових ініціатив, пропозицій, проектів, науково-дослідних
колективів;
4.5 Ресурсна – здійснення матеріально-технічної, кадрової підтримки
студентських наукових ініціатив та проектів у межах ресурсів, що доступні
для організації та у відповідності до паритетного розподілу;
4.6 Просвітницька – популяризація серед студентів університету
науково-дослідної роботи як можливої кар’єри та професії.
5 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ'ЯЗКИ ЗІ СТРУКТУРНИМИ
ПІДРОЗДІЛАМИ
5.1 СНТ НФаУ тісно співпрацює з адміністрацією та структурними
підрозділами університету.
5.2 Керівництво НФаУ та структурні підрозділи НФаУ всебічно
сприяють створенню належних умов для діяльності СНТ (надає приміщення,
меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до
мережі Інтернет, відводить місця для встановлення інформаційних стендів
тощо).
5.3 Адміністрація НФаУ не має права втручатися в діяльність СНТ,
крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, Статуту
НФаУ, даному Положенню чи завдає шкоди інтересам НФаУ.
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6 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СНТ
6.1 Членство в СНТ здійснюється на добровільних засадах і є
індивідуальним.
6.2 Членом СНТ може стати студент НФаУ з моменту вступу до
моменту закінчення НФаУ, який активно бере участь у науковій
діяльності.
6.3 Прийом у члени СНТ НФаУ проводиться Радою СНТ відкритим
голосуванням на підставі заяви (Додаток 1) та анкети (Додаток 2) студента.
6.4 Члени СНТ НФаУ мають право:
- здійснювати

науково-дослідну

роботу

під

керівництвом

науково-

педагогічного співробітника кафедри НФаУ;
- брати участь у всіх заходах, запланованих СНТ на пріоритетних правах;
- обговорювати питання діяльності СНТ та вносити пропозиції щодо
вдосконалення його роботи;
- представляти свої наукові роботи для участі в конкурсах, конференціях і
для їх видання на пріоритетних правах;
- брати участь в конкурсах для отримання коштів на виконання науководослідної роботи і підвищення своєї кваліфікації;
- брати участь у наукових університетських, всеукраїнських, міжнародних
конференціях, конгресах, симпозіумах, виставках, семінарах, конкурсах та
інших заходах наукового спрямування;
- бути рекомендованими науковим відділом до подання на нагородження
преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами та іншими
видами відзнак і нагород;
- переходити за власним бажанням з одного СНТ кафедри в інший або
поєднувати роботу в декількох;
- звертатися до керівних підрозділів СНТ НФаУ за допомогою щодо
захисту своїх інтересів та ініціатив;
СУЯ НФаУ
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- обирати та бути обраним до керівних органів СНТ;
- відвідувати засідання Ради СНТ НФаУ.
6.5 Член СНТ зобов’язаний:
- дотримуватися даного Положення;
- брати участь у роботі СНТ та відвідувати засідання СНТ кафедр;
- проводити

науково-дослідну

роботу,

виступати

з

доповідями

на

засіданнях СНТ кафедр та наукових конференціях;
- виконувати рішення керівних органів СНТ;
- брати участь у студентських наукових конференціях;
- звітувати про виконану наукову та організаційну роботу на вимогу
керівних органів СНТ;
- пропагувати діяльність СНТ, сприяти підвищенню авторитету СНТ та
науки в цілому.
6.6 Член СНТ НФаУ має право завершити своє членство в СНТ за
власним бажанням.
6.7 Член СНТ НФаУ може бути виключений за недотримання вимог
даного Положення, Статуту НФаУ, невиконання обов’язків та інші дії, що
негативно позначаються на діяльності СНТ, Радою СНТ простою більшістю
голосів.
7 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
7.1 Рішення Зборів, Ради є обов’язковими до виконання усім членам СНТ.
7.2 Голова СНТ несе відповідальність за роботу СНТ. Члени СНТ та
Ради СНТ мають право висловити недовіру Голові СНТ у разі невиконання
або виконання неналежним чином покладених на нього обов’язків. Це
рішення вважається чинним у випадку підтримки 2/3 голосів від загального
складу Ради, що тягне за собою позачергове скликання Зборів та перевибори
Голови.
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7.3 Члени СНТ можуть висловити недовіру Раді СНТ або її окремим
членам у разі невиконання або виконання неналежним чином покладених на
неї обов’язків. Це рішення вважається чинним у випадку висловлення
недовіри 2/3 від загальної кількості членів СНТ та тягне за собою перевибори
особи чи органу.
7.4 Усі члени СНТ зобов’язані дотримуватися даного Положення,
Статуту НФаУ. Недотримання вимог даного Положення, Статуту НФаУ,
невиконання обов’язків та інші дії, що негативно позначаються на діяльності
СНТ, можуть бути причиною виключення із числа членів СНТ Радою СНТ
простою більшістю голосів.
8 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1 Фінансовою основою діяльності СНТ НФаУ є кошти, визначені
Вченою Радою НФаУ (із джерел, не заборонених законодавством України).
8.2 Положення про СНТ НФаУ, зміни та доповнення до нього
затверджуються ректором НФаУ.
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Додаток 1
Голові Студентського наукового
товариства Національного
фармацевтичного університету
___________________________
(ПІБ Голови)

студента ___ курсу, _____ групи
факультету__________________
спеціальності ________________
Національного фармацевтичного
університету
___________________________
___________________________
(прізвище ім’я по батькові повністю)

ЗАЯВА
Прошу прийняти мене у члени Студентського наукового товариства
Національного фармацевтичного університету. Я визнаю Положення про
Студентське наукове товариство НФаУ і зобов’язуюсь його виконувати.

________________

__________ ______

(дата складання)

(підпис)

_______________
(ПІБ студента)

Науковий керівник СНТ кафедри
__________ ______

_______________

(підпис)

(ПІБ)

Завідувач кафедри
__________ ______

_______________

(підпис)

(ПІБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
На засідання Ради СНТ
______________
(дата)
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Додаток 2
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Анкета
кандидата у члени Студентського наукового товариства НФаУ
ПІБ (повністю)
Дата народження
Спеціальність, курс, група
Телефон
e-mail
Кафедра, на якій виконується
науково-дослідна робота
Передбачуваний науковий
керівник
Участь у конференціях
Наявність друкованих робіт
(тези, статті)
Наявність нагород, дипломів,
іменних стипендій, грантів,
патентів (за наявності)

________________
(дата складання)
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ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
№
з/п
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ЛИСТ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДОКУМЕНТУ
№
врахованого
примірника
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