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1. Загальні положення 

 

1.1. Дане положення про Наукове товариство студентів і аспірантів 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» (далі – Положення) визначає порядок функціонування 

Наукового товариства студентів і аспірантів (далі – НТСА) у Вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» (далі – Університет). 

1.2. Повна офіційна назва товариства – Наукове товариство студентів 

і аспірантів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі». Разом із повною назвою в офіційних 

документах може використовуватись скорочена назва – НТСА ПУЕТ. 

1.3. У своїй діяльності НТСА Університету керується Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову 

та науково-технічну діяльність», іншим законодавством України, Статутом 

Університету і цим Положенням. 

1.4. НТСА Університету діє з метою координації, організаційного та 

науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, 

залучення їх до активної науково-дослідницької, пошукової діяльності у 

процесі навчання в університеті, участі у розв’язанні науково-педагогічних, 

гуманітарних та науково-технічних проблем. 

1.5. Діяльність НТСА Університету сприяє підвищенню якості 

спеціальної підготовки студентів та органічно пов’язана з навчально-

виховним процесом. Участь у діяльності НТСА Університету розширює 

кругозір майбутнього фахівця, привчає його до самостійної повсякденної 

інтелектуальної роботи, творчого розв’язання завдань, сприяє більш 

глибокому засвоєнню навчального матеріалу, розвиває та закріплює низку 

професійних навичок і вмінь. 

1.6. У своїй діяльності НТСА Університету керується такими 

принципами: 

 виховання гармонійно розвиненої особистості студента; 

 пріоритетність наукової творчості та змагальності; 

 рівність членів НТСА Університету, гласність і колегіальність у 

роботі; 

 добровільність членства в НТСА Університету та виборність 

керівних органів НТСА Університету; 

 органічний зв’язок навчання та науково-дослідної роботи; 

 накопичення й примноження наукового потенціалу Університету та 

виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів. 

1.8.   НТСА Університету діє за напрямами діяльності сформованих 

наукових шкіл у співпраці з керівництвом, органами студентського 

самоврядування університету, державними органами, органами місцевого 
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самоврядування, громадськими організаціями України й інших країн світу, 

діяльність яких не суперечить принципам діяльності НТСА.  

 

2. Мета діяльності та завдання НТСА Університету 

 

2.1. Метою діяльності НТСА Університету є популяризація серед 

студентів нових досягнень в різних галузях науки і техніки, розвиток 

інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву Університету в 

оптимізації наукової та навчальної роботи студентів і аспірантів. 

2.2. Основні завдання НТСА Університету: 

 залучення осіб, які навчаються в Університеті, до науково-

дослідницької роботи; 

 оволодіння сучасними методиками й навичками проведення 

самостійних наукових досліджень; 

 пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які 

навчаються в Університеті, надання їм всебічної допомоги; 

 участь в організації та розвитку співробітництва з іншими вищими 

навчальними закладами, науковими установами та організаціями, 

міжнародного наукового і культурного співробітництва; 

 залучення студентів та аспірантів до участі в наукових конкурсах, 

олімпіадах, конференціях; 

 узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, 

які навчаються в вищому навчальному закладі; 

 висвітлення наукової діяльності студентів та аспірантів у засобах 

масової інформації, соціальних мережах; 

 виконання інших завдань, які відповідають меті НТСА, та цьому 

Положенню.  

2.3. Відповідно до мети діяльності та завдань НТСА Університету: 

 організовує наукову роботу осіб, які навчаються в Університеті; 

 приймає участь в організації та проведенні наукових конференцій 

молодих вчених, дослідницьких семінарів, форумів, виставок, круглих столів, 

лекцій, дебатів, інтелектуальних ігор, зустрічей з відомими науковцями, 

презентацій наукових проектів та іншій науково-освітній роботі; 

 сприяє організації видання наукових праць осіб, які навчаються в 

вищому навчальному закладі, а також їх розміщенню на веб-сайті 

Університету; 

 висвітлює результати науково-дослідної роботи студентів та 

аспірантів на інтернет-сайті НТСА Університету, а також у інших засобах 

масової інформації Університету (інститутів); 

 поширює серед осіб, які навчаються в Університеті, інформацію про 

наукові заходи Університету, інших вищих навчальних закладів, наукових 

організацій та установ України й інших країн; 

 співпрацює з науково-організаційним відділом Університету; 
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 здійснює іншу діяльність, що відповідає меті та завданням 

Наукового товариства і не суперечить законодавству України, Статуту 

університету і цьому Положенню. 

 

3. Організаційна структура та порядок утворення НТСА 

Університету 

 

3.1. НТСА Університету діє на рівні Університету відповідно до цього 

Положення.  

3.2. На рівні Університету діють такі органи НТСА: 

1) конференція НТСА Університету; 

2) Рада НТСА Університету. 

3.3. Органи НТСА Університету підконтрольні та підзвітні Раді 

студентів і аспірантів Університету і мають узгоджувати свою діяльність з 

ректоратом Університету. 

3.4. На засіданнях органів НТСА Університету можуть бути присутні 

представники ректорату, кафедр з правом дорадчого голосу. 

3.5. Рада НТСА Університету є чинним колегіальним органом, який 

координує діяльність наукових об’єднань кафедр. Членами ради НТСА 

Університету є голова НТСА Університету та відповідальні за організацію 

науково-дослідної діяльності студентів у інститутах. Структура, порядок 

функціонування Ради НТСА Університету та розподіл обов’язків між його 

членами визначається Регламентом діяльності НТСА Університету, який 

затверджується конференцією НТСА Університету. 

3.6. Контроль за відповідністю діяльності Ради НТСА Університету 

здійснює проректор з науково-педагогічної роботи. 

 

4. Членство в НТСА 

 

4.1. Членами НТСА можуть бути студенти усіх форм навчання та 

аспіранти Університету, які успішно навчаються, проводять науково-

дослідну роботу, беруть активну участь у діяльності Товариства. 

4.2. Членство у НТСА є вільним для осіб, які навчаються в 

Університету і здійснюється на добровільних засадах. Прийом у члени НТСА 

відбувається на підставі заяви вступника. Припинення членства у НТСА 

здійснюється за особистою заявою на ім’я голови НТСА Університету. 

4.3. Члени НТСА Університету мають право: 

 обирати та бути обраними у керівні органи НТСА; 

 брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною 

діяльністю НТСА та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань; 

 брати участь у організації та роботі конференцій, круглих столів та 

інших науково-практичних заходів, що проводяться в Університеті; 
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 бути рекомендованими Радою НТСА Університету на подання щодо 

нагородження преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами й 

іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та 

Статуту Університету; 

 отримувати методичну, інформаційну й іншу допомогу з боку 

НТСА Університету. 

4.4. Члени НТСА Університету зобов’язані: 

 дотримуватись вимог цього Положення; 

 сумлінно та своєчасно виконувати покладені на них обов’язки; 

 виконувати рішення керівних органів НТСА; 

 подавати звіт про свою роботу на вимогу керівних органів НТСА; 

 брати активну участь у науковій роботі, виступати з доповідями на 

засіданнях керівних органів НТСА Університету та конференціях НТСА; 

 надавати керівним органам НТСА інформацію, необхідну для 

вирішення питань, пов’язаних з діяльністю НТСА; 

 пропагувати діяльність НТСА Університету, сприяти підвищенню 

престижу й авторитету НТСА ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі»; 

 члени НТСА Університету виконують й інші обов’язки, які 

витікають із цього Положення. 

 

5. Конференція НТСА Університету 

 

5.1. Конференція НТСА є вищим представницьким органом НТСА, що 

в межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад 

функціонування органів НТСА Університету та контроль за діяльністю Ради 

НТСА Університету. 

5.2. Загальна кількість делегатів конференції НТСА Університету 

визначається з урахуванням представництва по 1 члену від наукового 

студентського об’єднання відповідної кафедри. Делегати на конференцію 

НТСА обираються на засіданнях  студентських об’єднань відповідної 

кафедри терміном на один рік. 

5.3. Конференція НТСА Університету вважається легітимною, якщо 

на ній присутні дві третини від загальної кількості обраних делегатів. 

Делегати конференції голосують особисто. Рішення на конференції НТСА 

Університету приймаються простою більшістю голосів, окрім випадків 

передбачених цим Положенням. 

5.4. Конференція НТСА Університету: 

 вносить зміни й доповнення до цього Положення і подає для їх 

затвердження ректорові Університету; 

 визначає основі напрями діяльності НТСА; 

 розглядає найважливіші питання діяльності НТСА, окреслені 

основними завданнями НТСА Університету; 
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 розглядає та обирає голову НТСА, припиняє його повноваження; 

 розглядає та  обирає членів Ради НТСА, припиняє їх повноваження; 

 не менше одного разу на рік заслуховує звіт голови НТСА 

Університету про діяльність НТСА Університету та Правління НТСА 

Університету. 

5.5. Конференція НТСА Університету може збиратись у черговому та 

позачерговому порядку. Чергова конференція НТСА Університету 

скликається головою НТСА Університету. Позачергова конференція 

скликається Радою НТСА Університету за власним рішенням або за 

письмовою вимогою не менше як третини від загальної кількості делегатів 

конференції протягом одного календарного місяця. 

5.6. Головує на конференції НТСА Університету голова НТСА 

Університету або, у разі його відсутності чи припинення повноважень, 

обраний конференцією НТСА Університету її делегат. 

5.7. Функції секретаря конференції НТСА Університету виконує 

делегат, обраний конференцією НТСА Університету. Секретар фіксує хід 

конференції протоколом. Протокол конференції підписується головуючим на 

конференції та секретарем конференції, а його копія направляється до 

ректорату Університету. 

5.8. Порядок проведення конференції НТСА Університету 

визначається Регламентом, який затверджується конференцією НТСА 

Університету. 

 

6. Співпраця НТСА Університету з ректоратом 

 

6.1.  Координацію наукової та організаційної роботи НТСА 

Університету здійснює проректор з науково-педагогічної роботи. 

6.2. Ректорат Університету має право: 

 отримувати інформацію про діяльність НТСА (плани, звіти, копії 

протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо); 

 скликати позачергову конференцію НТСА у випадках недотримання 

органами НТСА Статуту Університету або цього Положення; 

 брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у 

заходах, що проводять органи НТСА. 

6.3. Ректорат університету: 

 усебічно сприяє діяльності НТСА; 

 створює умови, необхідні для ефективної діяльності НТСА; 

 надає за можливістю інформаційну, правову, фінансову, 

матеріальну та інші види підтримки діяльності НТСА Університету. 

 

7. Перехідні положення 

7.1. Це Положення схвалюється Вченою радою Університету та 

набуває чинності з моменту його затвердження ректором. 



ПУЕТ 
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7.2. Протягом двох навчальних місяців з моменту набуття чинності 

цього Положення Рада НТСА Університету скликає конференцію НТСА, для 

обрання, відповідно до цього Положення, голови НТСА та вирішення інших 

питань, пов’язаних з приведенням діяльності НТСА Університету у 

відповідність до цього Положення. 

8. Діяльність НТСА Університету має бути приведена у 

відповідність до цього Положення протягом трьох навчальних місяців з 

моменту набуття чинності цього Положення. 
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