Положення про Студентське наукове товариство
фізико-математичного факультету
Житомирського державного університету імені Івана Франка
1. Загальні положення
Студентське наукове товариство (СНТ) фізико-математичного факультету
Житомирського державного університету імені Івана Франка діє з метою
координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з
обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації
творчих здібностей студентів факультету, залучення їх до активної науководослідницької, пошукової діяльності в процесі навчання в університеті, участі у
вирішенні актуальних науково-технічних, гуманітарних та науково-педагогічних
проблем.
Членами СНТ можуть бути студенти та магістранти денної та заочної форми
навчання факультету, що активно займаються пошуковою, гуртковою та науководослідницької роботою.
Постійно діючим органом Студентського наукового товариства на факультеті є
рада СНТ.
2. Основними завданнями Студентського наукового товариства є:
- активізація різних видів пошукової, навчально-дослідницької діяльності
студентства з метою забезпечення глибокого і повного оволодіння обраною
спеціальністю, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень
та творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних
проблем;
- координація науково-дослідницької роботи студентів факультету;
- залучення обдарованих студентів до активної участі у науково-дослідницькій
діяльності кафедр факультету у складі наукових проблемних груп, наукових гуртків;
- надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам у
реалізації творчих ідей, пропозицій, підготовки наукових робіт тощо;
- популяризація серед студентів досягнень науки і техніки, посилення
наукового аспекту в підготовці спеціалістів та магістрів;
- заохочення студентів, які досягли значних успіхів у науково-дослідницькій
роботі;
- 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 збірників студентських наукових робіт.

3. Функції Студентського наукового товариства:
- підготовка круглих столів, семінарів, конференцій;
- здійснення інших творчих змагань;
- відбір кращих курсових, дипломних робіт та їх популяризація;
- розповсюдження передового досвіду вищих навчальних закладів та
академічних закладів з питань організації науково-дослідницької роботи студентів.
4. Структура Студентського наукового товариства
СНТ фізико-математичного факультету є структурним підрозділом СНТ
університету.
Координаційним органом СНТ факультету є його рада.
До складу ради СНТ фізико-математичного факультету входять представники
студентського активу з різних курсів, з числа яких обираються: голова, заступник
голови, секретар.
СНТ факультету співпрацює з проблемними групами, науковими гуртками
кафедр, науково-методичною радою факультету, органами студентського
самоврядування.
5. Основні принципи роботи Студентського наукового товариства
Факультетська рада СНТ працює згідно з планом роботи, який складається на
період навчального року та затверджується на засіданні ради СНТ факультету.
Рада СНТ фізико-математичного факультету розглядає планові та інші питання
згідно затвердженого плану. Контроль організації та проведення засідань здійснює
голова ради СНТ фізико-математичного факультету. У ході своєї діяльності рада
СНТ співпрацює з науковим відділом ЖДУ імені Івана Франка.
Звітування ради СНТ факультету здійснюється на розширеному засіданні СНТ
та підсумовується в ході звітної студентської конференції.
6. Студентське наукове товариство має право:
- стимулювати науково-дослідницьку діяльність студентів, сприяти їх
залученню до роботи в проблемних групах та наукових гуртках;
- подавати пропозиції щодо нагородження студентів-переможців та призерів
творчих змагань, олімпіад, конкурсів, відзначення наукових керівників і кращих
організаторів студентської наукової творчості;
- подавати пропозиції щодо матеріального заохочення студентів, які досягли
значних успіхів у науковій діяльності;
- пропонувати конкретні заходи удосконалення роботи з обдарованою
молоддю.

7. Студентське наукове товариство зобов’язане:
- звітувати про підсумки своєї діяльності на щорічній звітній студентській
конференції фізико-математичного факультету;
- готувати для наукового відділу довідки, рекомендації та інформацію, що
характеризує науково-дослідницьку роботу студентів фізико-математичного
факультету.

