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І. Загальні положення
Положення про студентське науково-дослідницьке товариство «Пошук» у комунальному
вищому навчальному закладі «Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф.Беньковського»
Херсонської обласної ради створено на основі статті 41 Закону України «Про вищу освіту» від 1
липня 2014 року №1556-VІІ.
Студентське науково-дослідницьке товариство «Пошук» (далі – СНДТ «Пошук») є громадським
творчим об’єднанням студентів коледжу, створеним на добровільних засадах для набуття
успішного досвіду в організації самостійної діяльності, для задоволення різнобічних інтересів,
самореалізації особистості.
Студентське науково-дослідницьке товариство забезпечує та здійснює пропаганду наукових
знань, сприяє розвитку творчих здібностей та самовизначенню в майбутній професії педагога.
Студентське науково-дослідницьке товариство «Пошук» є творчою базою коледжу в роботі з
обдарованими студентами, організації науково-дослідницької діяльності, участі у відповідних
наукових конференціях, предметних олімпіадах та конкурсах.
У своїй діяльності СНДТ «Пошук» керується Конституцією України, Законом України «Про
вищу освіту», Конвенцією про права дитини, «Про об’єднання громадян», нормативними
документами Міністерства освіти і науки України, відповідно до Статуту коледжу та на підставі
цього Положення.
Членами студентського науково-дослідницького товариства «Пошук» є студенти I-IV курсів, які
обрали тему для реферату, проекту, курсового проекту чи наукової роботи та працюють над
обраною темою, викладачі, які працюють у коледжі і є аспірантами, докторантами, молоді вчені
віком до 35 років.
СНДТ «Пошук» забезпечує захист прав та інтересів членів товариства щодо питань наукової
діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.
Свою діяльність студентське науково-дослідницьке товариство здійснює в межах плану роботи
коледжу та на засадах верховенства наукової творчості та змагальності, рівності всіх членів та
гласності у роботі, органічного зв’язку навчання та науково-дослідної роботи.
СНДТ «Пошук» функціонує без державної реєстрації, не набуває прав юридичної особи та не
може вступати від свого імені в цивільні правовідносини.
СНДТ «Пошук» працює в тісному взаємозв’язку з адміністрацією, всіма структурними
підрозділами коледжу, іншими структурними підрозділами студентського самоврядування.
ІІ. Мета та завдання студентського науково-дослідницького товариства «Пошук»
Основною метою діяльності СНДТ «Пошук» є всебічне сприяння творчій та науковій діяльності,
підвищення рівня професійної підготовки, розвитку наукового мислення і навичок дослідницької
роботи, створення умов для творчого самовдосконалення студентів і викладачів коледжу.
Основними завданнями СНДТ «Пошук» є:
 виявлення, розвиток та підтримка талантів і обдарувань;
 заохочення та формування умов для розкриття наукового та творчого потенціалу
студентів коледжу;
 допомога у забезпеченні глибокого вивчення і освоєння дисциплін навчального плану;
 пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів коледжу;
 сприяння підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх
учителів;
 організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів, а також
молодіжними організаціями;
 популяризація та пропаганда досягнень науки і техніки, окремих наукових колективів,
видатних вчених, спрямування уваги молоді на наукові проблеми сьогодення;



сприяння обміну науковою інформацією між членами СНДТ «Пошук» та координація їх
дій;
 пропаганда наукових досліджень студентської молоді.
2.3. СНДТ «Пошук» діє на принципах:
 свободи наукової творчості;
 добровільності, колегіальності, відкритості;
 рівності членів товариства на участь у діяльності товариства.
ІІІ. Керівництво студентським науково-дослідницьким товариством «Пошук»
Вищим органом СНДТ «Пошук» є загальні збори його членів. Збори проводяться не рідше ніж
два рази на рік.
Вищим виконавчим органом є Рада товариства. Рада студентського науково-дослідницького
товариства «Пошук» створюється щороку під час формування студентського парламенту. Рада
студентського науково-дослідницького товариства включає в себе представників груп, яких
делегували студентські колективи для представлення інтересів групи, для участі в плануванні
роботи, обговоренні та реалізації програм і проектів. Очолює її голова комісії з науководослідницької діяльності, який разом із заступником директора з методичної роботи та
методистом коледжу координує роботу профільних комісій по групам.
Рада збирається раз на 2 місяці для координації дій, погодження планів, підбиття підсумків.
Рада працює самостійно на умовах співпраці з викладачами-кураторами, що сприяють розвитку
студентського самоврядування.
Всю організаційну роботу очолює заступник директора коледжу з методичної роботи.
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ІV. Організація діяльності студентського науково-дослідницького товариства «Пошук»
Студентське науково-дослідницьке товариство «Пошук» працює за річним планом, розробляє та
реалізує програму головних напрямків діяльності.
СНДТ «Пошук»:
затверджує план роботи та зміни до нього інші акти, які регламентують його діяльність;
проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
організовує дослідницьку роботу студентів коледжу протягом навчального року;
популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню студентської
молоді до наукової роботи та інноваційної діяльності;
сприяє підвищенню якості наукових досліджень, протидіє проявам плагіату;
сприяє обміну інформацією між членами товариства та іншими науковими товариствами;
сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
взаємодіє з державними науковими та науково-дослідними установами.
Викладачі коледжу є керівниками над роботою за обраними науковими та дослідницькими
темами студентів.
Студентське науково-дослідницьке товариство «Пошук» організовує свою діяльність у формі:
 індивідуальної роботи студентів під керівництвом викладачів коледжу;
 конференцій, інтелектуальних конкурсів, олімпіад, турнірів;
 конкурсів-захистів рефератів (науково-дослідницьких робіт);
 захистів курсових проектів.
Щорічно проводиться звітна науково-практична конференція, на якій відбувається презентація
кращих рефератів (наукових робіт), проектів, курсових робіт.




V. Права членів студентського науково-дослідницького товариства «Пошук»
Кожен член товариства має право:
обирати та бути обраними у керівні органи СНДТ «Пошук»;
брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною діяльністю СНДТ «Пошук» та
вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;
брати активну участь у визначенні напрямків, принципів, змісту та форм роботи товариства;
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