ПОЛОЖЕННЯ
про наукове товариство студентів
Київського економічного інституту менеджменту
1. Загальні положення
1.1. Це положення розроблено з метою організації, координації та
науково-методичного забезпечення діяльності наукового товариства
студентів Київського економічного інституту менеджменту (далі – НТС).
Воно встановлює порядок скликання і проведення їх зборів, членство,
структуру та порядок формування ради наукового товариства студентів
інститутів, а також їх повноваження і функції на період діяльності, визначає
права і обов’язки члена наукового товариства.
1.2. Основна задача НТС: забезпечення роботи з обдарованою молоддю,
створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей
студентів інституту, залучення їх до науково-дослідної та іншої творчої
діяльності в процесі навчання, участі у вирішенні актуальних наукових
проблем.
1.3. НТС є добровільним неприбутковим громадським об’єднаннями
студентів, які мають хист до науково-дослідної роботи та активно нею
займаються.
1.4. У своїй діяльності НТС керується законодавством України, наказами
Міністерства освіти і науки України, Статутом інституту, Положенням про
організацію науково-дослідної роботи перемінного складу та цим
Положенням.
1.5. Діяльність наукового товариства ґрунтується на принципах:
1.5.1. Органічного зв’язку науково-дослідної роботи та навчання.
1.5.2. Самоврядування та гласності у роботі.
1.5.3. Змагальності та здорової конкуренції.
1.5.4. Рівноправності усіх членів.
1.5.5. Добровільності та спільності інтересів наукового спрямування.
1.6. Члени наукових товариств здійснюють свою діяльність на
громадських засадах.

1.7. НТС є головним осередком науково-дослідної роботи перемінного
складу. Вищим керівним органом НТС є рада НТС, яка щорічно обирається
на підсумковій конференції студентів і звітує перед ними про свою роботу.
1.8. У своїй діяльності НТС взаємодіє із радою з наукової роботи
інституту. Загальне керівництво діяльністю наукового товариства здійснює
проректор з навчальної та наукової діяльності.
1.9. Координацію роботи НТС здійснює науковий співробітник, який
входить у штат відділення організації навчального процесу.
1.10. НТС може використовувати власну символіку, що розробляється
ініціативною групою і затверджується рішенням загальних зборів членів
НТС.
2. Завдання та форми діяльності наукових товариств
2.1. Основними завданнями НТС є:
2.1.1. Активізація науково-дослідної діяльності студентів, формування у
них навичок самостійного проведення наукових досліджень та творчого
підходу при вирішенні актуальних наукових та прикладних завдань.
2.1.2. Залучення студентів до активної участі у науково-дослідній
діяльності кафедр, лабораторій, факультетів, інститутів у складі наукових
проблемних груп і гуртків.
2.1.3. Пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів,
надання їм всебічної допомоги в науково-пошуковій діяльності, у реалізації
їх творчих ідей, пропозицій, інновацій тощо.
2.1.4. Популяризація студентів досягнень науки і техніки, посилення
наукової складової навчального процесу.
2.1.5. Заохочення студентів, які досягли помітних успіхів у науководослідній роботі.
2.1.6. Участь в організації та сприяння проведенню всеукраїнських
конкурсів.
2.1.7. Сприяння підготовці матеріалів для участі кращих студентів
академії в конкурсах на одержання наукових грантів, відповідних стипендій
та премій.
2.1.8. Формування у студентів наукового світогляду, оволодіння
методологією і методами наукового дослідження.

2.1.9. Організація та проведення наукових конференцій, симпозіумів,
семінарів, конкурсів наукових робіт.
2.1.10. Оприлюднення результатів науково-дослідної
студентів та їх впровадження в практичну діяльність.

діяльності

2.1.11. Формування умов для розкриття наукового і творчого потенціалу
студентів інституту.
2.1.12. Сприяння організації та розвитку міжвузівської та міжнародної
наукової співпраці.
2.1.13. Інформаційне та методичне забезпечення наукової діяльності
студентів інституту.
2.1.14. Сприяння розвитку наукових шкіл, творчих
виховання у стінах інституту резерву вчених і викладачів.

колективів,

2.2. Діяльність наукових товариств здійснюється у таких формах:
2.2.1. Організація роботи наукових гуртків.
2.2.2. Проведення
конференцій і конкурсів.

наукових

та

науково-практичних

семінарів,

2.2.3. Сприяння підготовці та виданню наукових праць студентів.
2.2.4. Організація
конференцій студентів.

і

проведення

підсумкової

щорічної

наукової

2.2.5. Обмін досвідом, співробітництво із громадськими та державними
організаціями, включаючи аналогічні товариства (спілки, асоціації) в інших
вищих навчальних закладах України та за її межами.
2.2.6. Виконання завдань дослідницького характеру під час виробничої
практики, на замовлення практичних підрозділів правоохоронних органів,
інших підприємств, установ, організацій.
2.2.7. Надання Вченій раді, дирекції та іншим структурним підрозділам
інституту пропозицій щодо розвитку й удосконалення науково-дослідної
роботи студентів.
2.2.8. Представлення кандидатів і подання Вченій раді інституту,
ректорату та керівництву інституту пропозицій щодо кандидатур на
одержання іменних стипендій і премій.

2.2.9. Інформаційна діяльність, яка стосується вирішення наукових
проблем в інституті, інших навчальних закладах, наукових організаціях і
установах України.
2.2.10. Висвітлення діяльності товариства у засобах масової інформації
та на сайті інституту.
2.2.11. Здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства України
та цього Положення.
2.3. Форми взаємодії наукових товариств з іншими підрозділами
академії:
2.3.1. Науково-методичне керівництво діяльністю членів НТС здійснює
заступник директора з навчальної та наукової роботи, рада з наукової роботи
академії, відділ організації науково-дослідної роботи, кафедри.
2.3.2. Ради НТС залучає членів товариств до участі в розробці наукових
проектів спільно з кафедрами і науковими лабораторіями відповідно до
основних напрямів наукових досліджень академії та пріоритетних завдань.
2.3.3. Проведення робочих зустрічей керівництва, факультетів, кафедр
(лабораторій), відділів, провідних науковців з членами наукових товариств.

3. Структура та організація роботи НТС
3.1. Первинними організаціями НТС є наукові гуртки, які створюються
на кафедрах (лабораторіях) і діють на підставі відповідного Положення.
3.2. Вищим органом керівництва діяльністю НТС є підсумкова
конференція, які проводиться щорічно.
3.3. Виконавчим органом НТС є його Рада, яка здійснює поточне
керівництво роботою НТС у перервах між конференціями.
3.4. До виключної компетенції щорічної підсумкової конференції
відноситься:
3.4.1. Підведення підсумків науково-дослідної роботи студентів та
визначення основних напрямків діяльності НТС на наступний рік.
3.4.2. Затвердження регламенту роботи конференції;
3.4.3. Заслуховування звіту голови Ради НТС.

3.4.4. Обрання голови і членів Ради НТС.
3.4.5. Схвалення символіки НТС.
3.5. Ради НТС обирається терміном на один рік у складі голови,
заступника голови, секретаря і членів рад, кількість яких визначається
конференцією. До складу Ради НТС входять також старости наукових
гуртків.
3.6. На організаційному засіданні Ради НТС затверджується графік їх
роботи та розподіляються обов’язки між членами Ради за секторами:
організаційним, інформаційним, зовнішніх зв’язків.
3.7. Рада НТС підзвітна в своїй роботі підсумковій конференції НТС.
3.8. Рада НТС:
3.8.1. Бере участь в організації проведення щорічної підсумкової
конференції з науково-дослідної роботи студентів.
3.8.2. Організує та координує діяльність НТС та їх первинних
організацій.
3.8.3. Надає допомогу в роботі раді з наукової роботи інституту, відділу
організації науково-дослідної роботи, відповідальним за наукову роботу
перемінного складу в інституті та керівникам наукових гуртків.
3.8.4. Здійснює інформаційне та методичне забезпечення діяльності
НТС, висвітлює роботу кращих гуртків і досягнень членів НТС.
3.8.5. Залучає студентів до участі в наукових заходах (круглих столах,
семінарах, дискусіях, конференціях і конкурсах), бере участь в їх організації.
3.8.6. Здійснює творчі контакти з аналогічними організаціями інших
вищих навчальних закладів, провідними освітніми та науковими центрами,
громадськими і благодійними організаціями.
3.8.7. Розробляє пропозиції щодо поліпшення науково-дослідної роботи
студентів.
3.8.8. Подає пропозиції дирекції інституту про заохочення найбільш
активних членів НТС.
3.8.9. Розглядає подання на студентів, які заслуговують присудження
премій і призначення спеціальних стипендій.
3.8.10. Здійснює облік наукової роботи членів НТС, накопичує
інформацію про їх діяльність.

3.8.11. Звітує про
конференцією НТС.

свою

роботу перед

щорічною

підсумковою

3.9. Чергові збори Ради НТС проводяться щомісяця. Позачергові
засідання скликаються головою Ради чи за вимогою 2/3 складу її членів.
3.10. Засідання Ради НТС вважається легітимним при наявності не
менше 2/3 їх членів. Рішення Ради вважаються прийнятим, якщо воно
схвалене шляхом голосування (відкритого чи таємного) більшістю присутніх.
3.11. Голова Ради НТС:
3.11.1. Репрезентує НТС.
3.11.2. Організовує підготовку та проведення засідань Ради НТС,
головує на них, підписує прийняті документи.
3.11.3. У період між конференціями діє у межах своїх повноважень.
3.11.4. Планує роботу Ради НТС.
3.11.5. Контролює роботу членів Ради НТС.
3.11.6. Звітує про роботу Ради НТС перед підсумковою конференцією
НТС.
3.12. Секретар Ради НТС:
3.12.1. Організовує підготовку та проведення засідань Ради НТС.
3.12.2. Веде облік роботи НТС.
3.12.3. Готує проекти звітних документів.
3.13. Організаційний сектор Ради НТС:
3.13.1. Організовує проведення виборів старост наукових гуртків.
3.13.2. Через старост наукових гуртків
забезпечення всіх напрямків діяльності НТС.

здійснює

організаційне

3.13.3. Проводить вивчення студентів з метою отримання якісної
характеристики членів НТС.
3.13.4. Організовує залучення студентів до роботи в наукових гуртках та
їх участь в наукових заходах кафедр інституту.

3.14. Інформаційний сектор Ради НТС:
3.14.1. Готує інформаційні повідомлення та оголошення про роботу
НТС.
3.14.2. Оформлює інформаційні матеріали, що висвітлюють діяльність
НТС.
3.14.3. Надає членам НТС допомогу у підборі необхідної наукової
літератури.
3.14.4. Організовує попередній розгляд наукових робіт студентів.
3.15. Сектор зовнішніх зв’язків Ради НТС:
3.15.1. Встановлює і підтримує зв’язки з аналогічними організаціями
інших вузів, провідними освітніми та науковими центрами, громадськими і
благодійними організаціями.
3.15.2. Забезпечує участь студентів у міжвузівських і міжнародних
наукових заходах.
3.15.3. Вивчає та узагальнює позитивний досвід науково-дослідної
роботи студентів інших вузів.
3.16. НТС працює згідно з планом роботи, який складається на
навчальний рік та затверджується на засіданні Ради НТС.
3.17. Звітування Ради НТС здійснюється на розширених засіданнях НТС
та підсумовується на її звітній конференції.
4. Члени НТС,їх права та обов’язки
4.1. Членами НТС можуть бути студенти, які успішно виконують
навчальний план, беруть активну участь у науково-дослідній роботі, є
членами
наукових
гуртків
кафедр.
4.2. Прийом до НТС проводиться її організаційним сектором на підставі
письмової
заяви.
4.3.
Члени
НТС
мають
право:
4.3.1. Обирати та бути обраними в керівні органи товариств.
4.3.2. Брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших
заходів, що організовують та проводять первинні організації та НТС.
4.3.3. Отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку НТС.
4.3.4. Переходити за власним бажанням з одного наукового гуртка в інший,
повідомляючи про це наукового керівника та старосту гуртка.
4.3.5. Бути присутнім та виступати з докладами на кафедральних і

міжкафедральних семінарах та брати участь у роботі підсумкової
конференції
НТС.
4.3.6. Бути звільненими від занять під час підготовки конкурсної наукової
роботи
(за
умови
виконання
навчального
плану).
4.3.7. Подавати на конкурси підготовлені в гуртках науково-дослідні роботи
та
розробки.
4.3.8. Користуватися фондом наукової літератури в бібліотеці інституту.
4.3.9.
Користуватися
матеріально-технічною
базою
НТС.
4.3.10. Бути висунутими як кандидати на здобуття спеціальних премій і
стипендій.
4.3.11.
Виїздити
в
наукові
відрядження.
4.3.12. При досягненні значних успіхів у науково-дослідній роботі та високій
успішності одержати рекомендацію для вступу до магістратури і ад’юнктури.
4.3.13. Подавати матеріали за підсумками науково-дослідної роботи для
опублікування та впровадження в практичну діяльність правоохоронних
opганів.
4.3.14. Пропонувати через Раду НТС конкретні заходи щодо удосконалення
науково-дослідної
роботи
студентів.
4.3.15. Здійснювати відповідно до мети діяльності та завдань НТС контакти з
вітчизняними та іноземними науковцями, фахівцями правоохоронних
органів, науковими та освітніми установами і організаціями.
4.3.16. Даний перелік прав не є вичерпним. Члени НТС наділяються й
іншими
правами
для
досягнення
статутної
мети.
4.4.
Члени
НТС
зобов’язані:
4.4.1. Дотримуватись цього Положення та інших нормативно-правових актів,
що регламентують науково-дослідну роботу студентів, а також керуватися в
своїй
діяльності
нормами
наукової
та
професійної
етики.
4.4.2. Виконувати рішення Ради НТС , доручення керівників наукових
гуртків
та
керівників
тем
наукових
досліджень.
4.4.3. Постійно підвищувати свій професійний, науковий і культурний рівень,
бути
прикладом
у
навчанні.
4.4.4. Брати активну участь у наукових заходах, які проводяться в інституті
та
за
його
межами.
4.4.5.
Звітувати
перед
Радою
НТС
про
виконану
роботу.
4.5. За успішну роботу в НТС їх члени заохочуються у встановленому
порядку.
4.6.
Припинення
членства
в
НТС:
4.6.1. Члени НТС можуть бути виключені з його складу, якщо вони:
4.6.1.1. Подали заяву про виключення за власним бажанням.
4.6.1.2.
Закінчили
навчання
в
інституті.
4.6.1.3.
Не
виконують
навчальний
план.
4.6.1.4. Без поважних причин не беруть участі у науково-дослідній роботі.
4.6.2. Рішення про виключення приймаються на засіданні Ради НТС простою
більшістю голосів. За особами, виключеними з НТС, зберігається право у
двохмісячний строк подати апеляцію до Ради з наукової роботи академії.

5. Матеріально-технічне
товариств

забезпечення

діяльності

наукових

5.1. Матеріально-технічне забезпечення наукових товариств є
необхідною
умовою
їх
якісного
функціонування.
5.2. Матеріально-технічне забезпечення діяльності наукових товариств
здійснюється відповідно до Положення про організацію науково-дослідної
роботи перемінного складу Національної академії внутрішніх справ.

