2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО
ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ
УНІВЕРСИТЕТУ
2.1. Мета діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів і молодих вчених –
створення сприятливих умов для науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності
студентів, аспірантів і молодих вчених Університету, об’єднання їхніх зусиль для
вирішення актуальних проблем сучасної науки.
2.2. Основними завданнями Наукового товариства є:
- популяризація та залучення до наукової роботи та виконання наукових досліджень
студентів, аспірантів та молодих учених університету;
- сприяння формуванню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу
студентів, магістрів, наукових співробітників, аспірантів;
- сприяння удосконаленню та підвищенню інтелектуального рівня, розширенню
світогляду студентів, магістрів, наукових співробітників, аспірантів;
- набуття студентами навичок майбутньої професії, а також навичок самостійного
проведення ними наукових досліджень;
- пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів і молодих
учених, надання їм всебічної допомоги;
- підготовка з числа магістрів університету майбутнього аспірантського складу;
- обмін досвідом та сприяння тісному спілкуванню студентів, магістрів, аспірантів з
викладачами університету;
- встановлення зв’язків і обмін досвідом роботи з науковими товариствами інших
закладів вищої освіти (організація і розвиток національного і міжнародного наукового і
культурного співробітництва);
- сприяння формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким
демократичним світоглядом;
- сприяння розповсюдженню інформації про напрями і зміст науково-дослідницької
діяльності серед студентів і аспірантів університету, популяризації досягнень сучасної
науки.
Вищевикладене повинно сприяти повній та всебічній реалізації наукових та
організаційних здібностей студентів та аспірантів і підвищенню рейтингу Університету в
колі навчальних та наукових закладів.
2.3.
Діяльність Наукового товариства здійснюється на засадах добровільності,
рівності усіх студентів, магістрів, наукових співробітників, аспірантів, що є членами
наукового товариства Університету, самоврядування, співробітництва та єдності усіх
відділів університету, скорегованої всіх напрямів діяльності, поширення своєї діяльності
на всі освітньо-кваліфікаційні рівні та напрями навчання в університеті.
2.4
Для досягнення мети Наукового товариства здійснює наступні види
діяльності:
- ефективне використання наукового потенціалу університету для вирішення
прикладних проблем розвитку національної економіки України.

- забезпечення захисту загальних і професійних інтересів членів Наукового
товариства, розвитку відчуття корпоративності, сприяння процесу адаптації в процесі
навчання і роботи;
- забезпечення обміну досвідом, організація та проведення наукових зустрічей,
семінарів, симпозіумів, конференцій, круглих столів, конкурсів, виставок, та інших
подібних заходів, які направлені на підвищення рівня знань і кваліфікації студентів,
магістрів, наукових співробітників, аспірантів, докторантів;
- підвищення
публікаційної
активності
студентів,
магістрів,
наукових
співробітників, аспірантів, докторантів;
- допомога у визначенні напрямів проведення наукових досліджень студентам членам Наукового товариства;
- сприяння заохоченню найкращих студентів та аспірантів – членів Наукового
товариства шляхом надання відповідних звітів та подань керівництву університету;
- сприяння проведенню конкурсів та сатрапів на отримання грантів для молодих
науковців з числа студентів та аспірантів університету;
- допомога членам Наукового товариства у вирішенні методичних та правових
питань;
- організація зустрічей з представниками технічної, правової та економічної еліти
України та інших держав;
- сприяння опублікуванню результатів наукових досліджень та найкращих праць
студентів та аспірантів в друкованих виданнях;
- налагодження зв’язку з іншими аналогічними організаціями, як українських так і
зарубіжних закладів вищої освіти, а також іншими суспільними організаціями молоді;
- надання та реалізація пропозицій до участі у конкурсах колективів університету
для виконання фундаментальних та прикладних досліджень наукових програм;
- організація виконання досліджень і розробок на сучасному науково-технічному
рівні, забезпечення високоефективної комерційної діяльності у реалізації науковотехнічної продукції та трансферу технологій;
- надання
науково-дослідної та дослідно-конструкторської бази студентам,
аспірантам, докторантам, для проведення досліджень, випробовувань, у тому числі для
виконання наукових та
магістерських робіт, навчально-дослідницької роботи,
проходження усіх видів практики;
- сприяння впровадженню винаходів працівників університету в навчальний процес;
- здійснення у встановленому чинним законодавством спільну з зарубіжними
вищими
навчальними
закладами,
науково-дослідницькими
організаціями
та
промисловими фірмами розробку науково-технічних проектів за пріоритетними
напрямками розвитку науки і техніки;
- здійснення взаємодії з закордонними закладами вищої освіти, науководослідницькими установами, науково-технічними товариствами, промисловими фірмами,
творчими асоціаціями, науковими фондами та іншими творчими та виробничими
об'єднаннями;
- створення спільних наукових, науково-технічних лабораторії та дослідних
виробництв, випуск на їх базі наукомісткої конкурентоспроможної продукції.

2.5.
За погодженням з Науковим товариством керівництво закладу вищої освіти
приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з
закладу вищої освіти та їх поновлення на навчання.
2.6
Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність Наукового
товариства, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, статуту чи
завдає шкоди інтересам вищого навчального закладу.
2.7
Керівник Університету всебічно сприяє створенню належних умов для
діяльності Наукового товариства (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує
телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для
встановлення інформаційних стендів тощо).
2.8
Фінансування діяльності НТСА КНУТД здійснюється згідно чинного
законодавства.

3. ЧЛЕНСТВО В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ СТУДЕНТІВ,
АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ
3.1. Членство в Науковому товаристві є вільним і здійснюється на добровільній
основі.
3.2. Членами Наукового товариства можуть бути студенти, аспіранти та молоді вчені
Університету віком до 35 років, які виявили бажання працювати в Науковому товаристві.
Молоді вчені – співробітники Університету віком до 35 років, які мають вищу освіту та
проводять фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження й отримують наукові
та (або) науково-технічні результати.
3.3. Рішення про прийняття в члени Наукового товариства ухвалюється Радою
Наукового товариства на підставі заяви на ім’я голови Наукового товариства. До обрання
Ради Наукового товариства Університету рішення про прийняття в члени Наукового
товариства приймається Конференцією студентів, аспірантів і молодих вчених
Університету.
3.4. Члени Наукового товариства мають право:
- обирати та бути обраними в керівні органи Наукового товариства;
- брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною діяльністю
Наукового товариства та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;
- отримувати інформацію про діяльність Наукового товариства, зокрема про
прийняті рішення та здійснені заходи;
- брати участь у заходах наукової конкуренції, які проводить Наукове товариство;
- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від Наукового товариства
щодо наукової діяльності;
- звертатися до керівних органів Наукового товариства з пропозиціями, заявами та
скаргами;
- бути рекомендованими Науковим товариством до нагородження преміями,
стипендіями, подяками, грамотами, державними нагородами та іншими відзнаками
відповідно до чинного законодавства та Статуту Університету;
- користуватись друкованими виданнями університету;

- подавати до НТСА свої пропозиції, наукові праці та матеріали досліджень;
- виконувати наукові дослідження в лабораторіях і кабінетах університету;
- замовляти літературу у науково-технічній бібліотеці;
- брати участь в господарсько-договірних дослідженнях;
- бути рекомендованими до магістратури і аспірантури;
- вільно вийти з Наукового товариства на підставі заяви на ім’я голови Наукового
товариства.
3.5. Члени Наукового товариства Університету зобов’язані:
- дотримуватися норм чинного законодавства України, Статуту Університету, цього
Положення, виконувати рішення керівних органів Наукового товариства;
- брати участь у роботі Наукового товариства, у конференціях, круглих столах та
інших заходах, організованих Науковим товариством;
- виконувати рішення Наукового товариства;
- популяризувати наукову діяльність серед молоді та сприяти розвитку Наукового
товариства;
- впроваджувати результати своєї науково-дослідницької діяльності в практику.
- за потреби звітувати про свою роботу та надавати необхідну інформацію голові
Наукового товариства.
3.7. Членство в Науковому товаристві припиняється:
- за власним бажанням (на підставі особистої письмової заяви);
- у зв’язку з досягненням 35 років;
- у разі припинення особою навчання чи роботи в Університеті.

4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СТУДЕНТІВ,
АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ
4.1
Вищий орган управління Наукового товариства університету:
4.1.1
Вищим органом управління є Конференція членів (далі в Положенні Конференція НТСА).
4.1.2. Конференція НТСА скликається Радою НТСА КНУТД (далі в положенні Рада) щонайменше раз на рік. Оголошення про проведення Конференції НТСА повинно
бути здійснено не менше ніж за 3 дні до дня її проведення.
4.1.3
Конференція НТСА:
- визначає основні напрями діяльності та проведення наукових досліджень;
- за поданням Ради затверджує програму діяльності на поточний рік;
- обирає Голову Ради, голів комітетів;
- затверджує склад Комітетів;
- заслуховує та затверджує звітні доповіді Ради;
- приймає рішення щодо внесення змін та доповнень цього Положення;
- приймає рішення щодо подання про припинення діяльності НТСА університету.
4.2
Координація діяльності НТСА КНУТД здійснюється проректором
університету з наукової та інноваційної діяльності.
4.3
Рада НТСА КНУТД:

4.3.1
Виконавчим органом є Рада на чолі з Головою Ради.
4.3.2. До складу Ради входять:
- Голова Ради;
- Заступники Голови Ради;
- Голови Комітетів;
- Голови Ради факультетів НТСА.
4.3.3
Голова Ради НТСА КНУТД та його заступники обираються з числа членів
НТСА університету та Конференції НТСА шляхом голосування більшістю голосів від
кількості присутніх. Термін повноважень Голови Ради НТСА та його заступників - 4 роки
з можливістю переобирання.
4.3.4
Голова Ради:
- представляє інтереси НТСА КНУТД і виступає від його імені у відносинах з
іншими особами;
- від імені НТСА КНУТД підписує всі необхідні документи;
- скликає засідання Ради;
- головує на засіданнях Ради;
- представляє Конференції НТСА щорічну звітну доповідь Ради щодо діяльності;
- подає на затвердження проректору з наукової та інноваційної діяльності програму
діяльності НТСА університету на поточний рік, кандидатури переможців конкурсів,
стартапів та інших подібних заходів, кандидатури осіб, що пропонуються до участі в
заходах, склад учасників яких обмежений;
- звітує перед проректором з наукової та інноваційної діяльності та Головним
бухгалтером-проректором з фінансово-економічної та соціальної роботи про
використання виділених майна та коштів НТСА.
4.3.5
У випадку відсутності Голови Ради його обов’язки виконує Заступник
Голови Ради з наукових питань, а якщо останній теж відсутній - Заступник Голови Ради з
організаційних питань та зовнішніх зв’язків.
4.3.6
Компетенція Ради НТСА КНУТД:
- Підсумовує результати роботи комітетів;
- Розробляє Програму діяльності на поточний рік та подає її на обговорення
Конференції НТСА;
- Скликає Конференцію НТСА в терміни, визначені цим Положенням;
- Затверджує склад комітетів;
- Складає звітну доповідь, в якій зазначає результати діяльності НТСА університету
для представлення на Конференції НТСА;
- Визначає кандидатури осіб, які беруть участь в заходах, що проводяться за участю
НТСА університету, кількісний склад яких обмежений;
- Вирішує питання пов’язані з припиненням діяльності НТСА, крім прийняття
рішення про припинення діяльності.
4.4
В складі НТСА діють наступні комітети:
- Організаційно - інформаційний комітет;
- Науковий комітет;
- Комітет зовнішніх зв’язків;
- Комітет з питань фінансування.

4.4.1
До основних питань організаційно - інформаційного комітету відносяться:
- вирішення організаційних питань в діяльності;
- організація та проведення різноманітних наукових та культурних заходів,
конференцій, семінарів, зустрічей, круглих столів, конкурсів, семінарів, стартапів та інше;
- сприяння пошуку джерел фінансування наукових проєктів студентів, аспірантів та
молодих учених, а також діяльності НТСА;
- інформування студентів та аспірантів про діяльність НТСА;
- оформлення та друкування програм конференцій, семінарів та інших заходів, а
також їх розповсюдження серед членів НТСА КНУТД та учасників таких заходів;
оформлення та друкування інших документів НТСА КНУТД
4.4.2
До основних питань Наукового комітету відносяться:
- залучення студентів, магістрантів, аспірантів, молодих учених до наукової
діяльності;
- визначення та розробка тематики і питань проведення наукових заходів
(конференцій, семінарів, круглих столів.);
- виконання наукових досліджень на базі університету;
- визначення за погодженням проректора з наукової та інноваційної діяльності
переможців конкурсів та інших аналогічних заходів, що проводяться за ініціативою
НТСА;
- визначення тематики та напрямків наукових досліджень НТСА;
- співпраця зі структурними підрозділами університету.
4.4.3
До основних питань Комітету зовнішніх зв’язків відноситься:
- налагодження співробітництва з аналогічними товариствами ЗВО, а також іншими
організаціями молоді як в Україні, так і за її межами;
- організація та проведення спільних конференцій, семінарів, круглих столів та
інших заходів;
- встановлення зв’язків з засобами масової інформації у сприянні висвітлення
результатів роботи НТСА в засобах масової інформації та наукових виданнях;
- організація зустрічей з представниками технічної, правової та економічної еліти
України та інших держав.
4.4.4. До основних питань Комітету з питань фінансування відноситься:
- сприяння пошуку джерел фінансування наукових проєктів студентів, аспірантів та
молодих вчених, а також діяльності НТСА;
- сприяння пошуку партнерів для проєктів, що здійснюються НТСА.
4.4.5 Комітети очолюють Голови комітетів. Голови комітетів обираються за
пропозицією Голови Ради Конференцією НТСА з числа членів НТСА терміном на 4 роки
з можливістю дострокового переобрання.
4.4.6 До складу Організаційно - інформаційного комітету входять не менш ніж 9
осіб. До складу Наукового комітету та Комітету зовнішніх зв’язків – не менш ніж 7 осіб,
Комітету з питань фінансування - до 5 осіб. Склад комітетів формується з числа членів
НТСА за пропозицією Голів комітетів та затверджуються Радою.
4.4.7 Основними принципами діяльності студентів, аспірантів та молодих учених у
складі органів управління НТСА є добровільність та безоплатність.

4.4.8. Члени НТСА КНУТД, які не входять до складу комітету, можуть своєю
особистою участю сприяти виконанню комітетами своїх функцій.
4.5
Ректор університету може надати НТСА КНУТД додаткові права в межах
компетенції університету, необхідні для виконання поставлених перед нею завдань.

5.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ РАДИ НТСА

5.1
Засідання Ради НТСА КНУТД проводяться за необхідністю, щонайменше
раз на місяць. В діяльності Ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени
комітетів НТСА КНУТД.
5.2
Засідання Ради скликається його головою за власною ініціативою, за
ініціативою проректора з наукової та інноваційної діяльності або за вимогою не менше
ніж однієї третини членів Ради.
5.3
В засіданні Ради можуть брати участь ректор, проректори, члени Вченої
Ради КНУТД. Інші особи, запрошені головою Ради, можуть брати участь у засіданнях,
якщо проти їх присутності не заперечує більше однієї третини від загального числа членів
Ради. Засідання Ради НТСА є правомочним, якщо на ньому присутні більш ніж половина
членів Ради. Участь члена Ради у його засіданні через представника, а також передача
членом Ради свого голосу іншому члену не допускається.
5.4
Кожний член Ради має один голос. У разі рівності голосів вирішальним є
голос голови Ради. Рішення Ради приймаються більшістю голосів від загального складу.
6. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА УНІВЕРСИТЕТУ
6.1. Фінансовою основою Наукового товариства є кошти, визначені Вченою радою
Університету. Фінансування діяльності Наукового товариства може також здійснюється за
рахунок:
– коштів проектів та програм, які ним реалізовуються;
– благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб.
6.2. Фінансування витрат Наукового товариства, у межах коштів визначених Вченою
радою, здійснюється на основі кошторису витрат, які в термін до 15 лютого складається
планово-фінансовим відділом за пропозиціями Ради Наукового товариства, погоджується
проректором з наукової та інноваційної діяльності, головний бухгалтер-проректор з
фінансово-економічної та соціальної роботи та затверджується ректором Університету.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ,
ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ
7.1. Положення та зміни до нього розглядаються Вченою радою університету,
затверджуються Конференцією трудового колективу та вводиться в дію наказом ректора

