ПОЛОЖЕННЯ
про Студентське наукове товариство
ННІ філології та журналістики
Житомирського державного університету імені Івана Франка
1. Загальні положення
Студентське наукове товариство(СНТ) ННІ філології та журналістики діє з метою
координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою
молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей
студентів інституту, залучення їх до активної науково-дослідної.
Членами СНТ можуть бути студенти та магістранти денної і заочної форми
навчання інституту, які активно займаються пошуковою, гуртковою та науково-дослідною
роботою.
2. Структура Студентського наукового товариства
Студентське наукове товариство ННІ філології та журналістики є структурним
підрозділом СНТ університету.
Координаційним органом СНТ інституту є його Рада. До складу Ради входять
голова, заступник голови, секретар, організатор та редактор.
3. Основні принципи роботи Студентського наукового товариства:
СНТ працює згідно з планом роботи, який складається на період в один навчальний
рік. Звітування про роботу СНТ здійснює на розширеному засіданні СНТ університету в
кінці навчального року.
4. Основні завдання Студентського наукового товариства:

координація науково-дослідної роботи студентів інституту;

залучення обдарованих студентів до активної участі у науково-дослідній
діяльності кафедр у складі науково-дослідних центрів, наукових проблемних груп,
наукових гуртків;

надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам у
реалізації творчих ідей, пропозицій тощо;

популяризація серед студентів досягнень науки і техніки;

організація І етапу та сприяння проведенню ІІ етапу Всеукраїнської
олімпіади з дисциплін та спеціальностей;

інформування студентів про можливість участі у Всеукраїнських та
міжнародних наукових студентських конференціях, семінарах, конкурсах та виставках
студентських робіт, олімпіадах та міжнародних програмах наукового обміну;

підготовка та випуск студентських наукових видань, в тому числі
електронних;

розширення міжнародних науково-дослідницьких зв’язків студентів.
5. Функції Студентського наукового товариства:

здійснення організаційного і методичного забезпечення заходів щодо
пошуку, відбору і навчання талановитої молоді для організації її активної участі у
науково-дослідній роботі;

участь у проведенні студентських олімпіад та різноманітних творчих змагань;

підготовка та проведення круглих столів, семінарів, конференцій;

внесення пропозицій щодо вдосконалення науково-методичної роботи з
обдарованою молоддю, активізація її участі у наукових дослідженнях;


вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду інших вищих
навчальних закладів та академічних закладів із питань організації науково-дослідної
роботи студентів;

допомога студентам, які беруть участь у конкурсах, стажуванні, навчанні за
кордоном, отриманні стипендій та грантів;

розміщення інформації на інтернет-сторінці СНТ, що висвітлює інформацію
про засідання засідання Ради СНТ.
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