1. Загальні положення
1.1. Студентське наукове товариство (далі − СНТ) є добровільною організацією
студентів, які виявляють схильність, зацікавленість займатися науководослідною роботою.
1.2. СНТ в своїй діяльності керується чинним Положенням, Положенням про
НДРС (науково-дослідну роботу студентів) та статутом.
1.3. Загальне керівництво діяльністю СНТ здійснює заступник директора з
навчальної роботи.
1.4. Свою безпосередню діяльність СНТ здійснює під керівництвом голови Ради
СНТ, керівників гуртків та голів циклових комісій.
1.4. Положення про СНТ затверджується рішенням навчально-методичної ради.

2. Мета та завдання діяльності СНТ
2.1. Мета СНТ – сприяння розкриттю науково-дослідницького потенціалу
членів СНТ
коледжу, підвищення якості підготовки студентів –
висококваліфікованих молодих фахівців, здібних мислити творчо та ефективно
застосовувати у своїй практичній діяльності досягнення сучасної науки.
2.2. Завдання СНТ:
2.2.1. Орієнтація студентів на активну участь в науково-дослідній роботі.
2.2.2. Практичне засвоєння методології наукового дослідження.
2.2.3.Участь в організації і проведенні студентських науково-теоретичних,
практичних конференцій, семінарів та інших форм дослідницької роботи.
3. Структура СНТ
3.1. Координацію роботи СНТ здійснює Рада СНТ, до складу якої входять
голова, заступник голови, члени СНТ (по одному викладачеві від кожної
циклової комісії). Склад Ради СНТ може змінюватися.
3.2. Голова та його заступник призначуються директором коледжу, а члени Ради
СНТ призначуються за поданням голів циклових комісій.
3.3. Рада СНТ координує та узгоджує свою роботу з головами циклових комісій.
3.4. Членами СНТ є також студенти, які виявляють схильність, зацікавленість
займатися НДР та її організацією.
3.5. Членство в СНТ визначається в заявочному порядку.
3.6. Засідання Ради СНТ проводяться по мірі необхідності.
3.7. Організаційно-звітне засідання СНТ проводиться один раз на рік на початку
або наприкінці навчального року.

4. Права членів СНТ
4.1. Брати участь у передбачених Положенням про СНТ формах НДРС.
4.2. Розміщувати тези доповідей та статей на офіційному сайті Кременчуцького
медичного коледжу.
4.3. Надавати до публікації тези доповідей у збірниках тез доповідей
студентських наукових конференцій.
4.4.Виступати з ініціативою по проведенню актуальних науково-практичних
досліджень.
5. Обов’язки членів СНТ
5.1. Проводити дослідницьку роботу згідно з навчальним планам.
5.2. Брати участь в організації та безпосередній роботі наукових конференцій,
а також інших наукових заходів, які проводяться у навчальному закладі.
5.3. Періодично надавати публічні звіти про виконану
роботу у вигляді
рефератів, доповідей, тез, проектних робіт тощо.
5.4. Дотримуватися наукової етики.
6. Зміст роботи Ради СНТ
-

Рада СНТ коледжу:
контролює організацію і виконання НДРС;
проводить огляд-конкурс НДРС (один раз на рік);
організує виставки і презентації кращих наукових праць студентів;
інформує громадськість навчального закладу про НДРС КМУ;
забезпечує участь студентів у регіональних, обласних конкурсах НДРС,
конференціях, олімпіадах;
видає збірник матеріалів науково-практичних конференцій КМУ;
сприяє впровадженню результатів студентських робіт у практику,
публікації статей, доповідей та тез доповідей у наукових збірниках;
морально та матеріально заохочує студентів, які здійснюють дослідницьку
діяльність.

7. Форми роботи СНТ
7.1. Індивідуальна.
7.2. Гурткова.
7.3. Дискусійний клуб.
7.4. Ділова гра.
7.5. Наукова конференція.
7.6. Олімпіада.
7.7. Виставка творчих, дослідницьких, проектних робіт.

8. Методи роботи СНТ
8.1. Планування НДРС.
8.2. Збір наукового матеріалу і літературних даних.
8.3. Систематизація одержаних матеріалів.
8.4. Аналіз результатів дослідження.
8.5. Висновки по матеріалах НДРС.
8.6. Прийняття рішення.
8.7. Розробки для практичного застосування.

9. Результати роботи Ради та членів СНТ
Реферати, доповіді, статті, навчально-пізнавальні альбоми, муляжі,
препарати, фантоми, планшети, стенди, фотоальбоми, навчальні
відеофільми, ситуаційні задачі, кросворди, малюнки, картини, практичні
рекомендації тощо.

