ПРОЕКТ
Положення
про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених Хмельницького університету управління та права імені Леоніда
Юзькова
Затверджене конференцією трудового колективу
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
«___» березня року, протокол № ____
Загальні положення
1.1. Це Положення є документом, який регламентує діяльність Наукового
товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (далі – НТСА)
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (далі
– Університет).
1.2. Повне найменування товариства – Наукове товариство студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених Хмельницького університету
управління та права імені Леоніда Юзькова.
Скорочене найменування товариства – НТСА ХУУП.
1.3. НТСА ХУУП є об’єднанням студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених, яке сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи
в молодіжному середовищі Університету.
1.4. У своїй діяльності НТСА ХУУП керується Законами України “Про вищу
освіту”, “Про наукову та науково-технічну діяльність”, іншими нормативноправовими актами України, Статутом Університету та цим Положенням, яке
затверджується вищим колегіальним органом громадського самоврядування
Університету відповідно до частини 8 статті 41 Закону України “Про вищу
освіту”.
1.5. НТСА ХУУП може мати власну символіку, членський квиток та інші
засоби ідентифікації.
1.6. Юридична адреса НТСА ХУУП:
Героїв Майдану вул., буд. 8, м. Хмельницький, 29000, Україна.
Телефон/факс: 0 (382) 71-80-80
Електронна адреса: science@univer.km.ua.
1.7. НТСА ХУУП діє самостійно, а також у співпраці з керівництвом
Університету, факультетів, кафедрами, науково-дослідною частиною, Радою
молодих вчених, іншими структурними підрозділами та органами
студентського самоврядування Університету.

2. Мета, завдання та напрями діяльності НТСА ХУУП
2.1. Метою діяльності НТСА ХУУП є створення умов для розкриття
наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в Університеті,
розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи,
підтримка наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями, допомога
керівництву Університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.
2.2. Основні завдання НТСА ХУУП:
2.2.1. залучення осіб Університету до науково-дослідної роботи;
2.2.2. допомога молодим науковцям в освоєнні та поглибленому вивченні
дисциплін;
2.2.3. оволодіння сучасними методиками та навичками проведення
самостійних наукових досліджень;
2.2.4. оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;
2.2.5. пошук і підтримка дослідників серед осіб Університету, надання їм
всебічної допомоги;
2.2.6. організація та розвиток міжуніверситетського, міжнародного наукового
співробітництва;
2.2.7. пошук та сприяння запровадженню нових форм наукової роботи в
Університеті;
2.2.8. узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи серед
осіб Університету.
2.2.9. системний моніторинг щодо виконання навчальних програм
Міністерства Освіти і науки України.
2.3. Відповідно до мети діяльності та завдань НТСА ХУУП:
2.3.1. популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє
залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної
діяльності;
2.3.2. організовує та проводить наукові конференції молодих учених,
семінари, круглі столи, лекції, дебати, інтелектуальні ігри, зустрічі з
відомими науковцями, презентації наукових проектів та інші науково-освітні
роботи;
2.3.3. сприяє виданню наукових праць осіб, які навчаються в Університеті, а
також їхньому розміщенню на веб-сайті Університету;
2.3.4. проводить конкурси наукових робіт на здобуття грантів та інші
заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень осіб, які
навчаються в Університеті;
2.3.5. засновує власні наукові друковані або інтернет-видання, які
висвітлюють розвиток молодіжної науки та її досягнення в Університеті й
інших країнах світу;
2.3.6. висвітлює свою діяльність на інтернет-сайті НТСА ХУУП, а також у
інших засобах масової інформації;

2.3.7. поширює серед осіб, які навчаються в Університеті, інформацію про
наукові заходи Університету, інших вищих навчальних закладів, наукових
організацій та установ України й інших країн, а також бере участь в
організації їхнього проведення;
2.3.8. співпрацює з кафедрами та відділами науково-дослідної частини
Університету, проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
2.3.9. здійснює іншу діяльність, що відповідає меті та завданням НТСА
ХУУП і не суперечить законодавству України, Статуту Університету і цьому
Положенню.
2.4. ДіяльністьНТСА ХУУП провадиться на принципах:
2.4.1. свободи наукової творчості;
2.4.2. добровільності, колегіальності, відкритості;
2.4.3. рівності прав осіб, які навчаються, на участь у діяльності НТСА ХУУП.
3. Членство НТСА ХУУП
3.1. Членство НТСА ХУУП є вільним для студентів, аспірантів, докторантів
чи молодих вчених, здійснюється на добровільних засадах і є
індивідуальним. Відсутні будь-які обмеження щодо членства в НТСА ХУУП
у зв’язку з національністю, статтю, віросповіданням, мовою, соціальним
положенням, майновим станом чи політичними переконаннями.
3.2. Членами НТСА можуть стати аспіранти, докторанти і молоді вчені віком
до 35 років (для докторантів – 40 років), які навчаються в Університеті,
виявили бажання працювати в НТСА ХУУП та визнають це Положення.
3.3. Рішення про прийняття у члени НТСА ХУУП ухвалюються загальними
зборами членів НТСА ХУУП на підставі заяви, поданої студентом,
аспірантом, докторантом чи молодим вченим на ім’я голови НТСА ХУУП і
набуває чинності з моменту його ухвалення.
3.4. У НТСА ХУУП відсутня система членських внесків.
3.5. Припинення членства НТСА ХУУП здійснюється за особистою заявою
на ім’я голови НТСА ХУУП.
3.6. Член НТСА ХУУП, який не виконує покладених на нього обов’язків,
визначених цим Положення, або перестав відповідати вимогам, зазначених в
статті 3.2 цього Положення, може бути позбавлений членства загальними
зборами членів НТСА ХУУП.
3.7. У разі припинення особою навчання в Університеті його членство в
НТСА ХУУП автоматично припиняється.
3.8. Члени НТСА ХУУП зберігають свої повноваження в разі тимчасової
втрати статусу студента Університету після отримання диплома бакалавра,
спеціаліста, магістра при продовженні навчання з нового навчального року за
освітньо-кваліфікаційним рівнем, магістр або в аспірантурі Університету.

3.9. Особа, яка завершила Університет може продовжити свою діяльність у
НТСА ХУУП, отримавши статус асоційованого члена НТСА ХУУП.
3.10. Асоційований член НТСА ХУУП має ті ж самі права та обов’язки, які
визначені для членів НТСА ХУУП у статтях 3.14 та 3.15 цього Положення,
окрім права голосування в колегіальних органах НТСА ХУУП й обрання на
керівні посади.
3.11. Рішення про отримання статусу асоційованого члена НТСА ХУУП
ухвалюється загальними зборами НТСА ХУУП на підставі поданої
претендентом заяви.
3.12. Припинення статусу асоційованого члена НТСА ХУУП здійснюється за
особистою заявою на ім’я голови НТСА ХУУП.
3.13. Асоційований член НТСА ХУУП, який не виконує покладених на нього
обов’язків, визначених цим Положенням, може бути позбавлений статусу
асоційованого члена НТСА ХУУП рішенням загальних зборів НТСА ХУУП.
3.14. Члени НТСА ХУУП мають право:
3.14.1. обирати та бути обраними у органи НТСА ХУУП;
3.14.2. брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною
діяльністю НТСА ХУУП, та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;
3.14.3. виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших
подібних заходах, що проводить НТСА ХУУП;
3.14.4. представляти результати своєї наукової роботи у виданнях НТСА
ХУУП;
3.14.5. бути рекомендованими загальними зборами НТСА ХУУП на подання
щодо нагородження преміями, стипендіями, подяками, державними
нагородами й іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного
законодавства та Статуту Університету;
3.14.6. отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку НТСА
ХУУП;
3.14.7. вимагати від керівних органів НТСА ХУУП виконання своїх
обов’язків, визначених цим Положенням;
3.14.8. бути рекомендованими загальними зборами НТСА ХУУП на вступ до
аспірантури відповідного факультету або направлення до аспірантур інших
навчальних і наукових закладів.
3.15. Члени НТСА ХУУП зобов’язані:
3.15.1. дотримуватися цього Положення й інших нормативних актів;
3.15.2. сумлінно та своєчасно виконувати покладені на них обов’язки;
3.15.3. виконувати рішення керівних органів НТСА ХУУП;
3.15.4. подавати звіт про свою роботу на вимогу керівних органів НТСА
ХУУП;
3.15.5. брати активну участь у науковій роботі, виступати з доповідями на
засіданнях НТСА ХУУП та наукових конференціях НТСА ХУУП;

3.15.6. надавати особам, що координують роботу НТСА ХУУП інформацію,
необхідну для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю НТСА ХУУП;
3.15.7. пропагувати діяльність НТСА ХУУП, сприяти підвищенню престижу
й авторитету НТСА ХУУП та Університету.
3.15.8. дотримуватись цього Положення й інших нормативних актів, на
основі яких діє НТСА ХУУП.
4. Організаційна структура НТСА ХУУП
4.1. До структури НТСА ХУУП входять:
4.1.1. Загальні збори членів НТСА ХУУП.
4.1.2. Рада НТСА ХУУП.
4.1.3. Наукові секції НТСА ХУУП.
4.2. Загальні збори членів НТСА ХУУП є вищим органом управління НТСА
ХУУП, що в межах своєї компетенції має право на визначення загальних
засад функціонування НТСА ХУУП та контроль за його діяльністю.
4.3. Загальні збори НТСА ХУУП вважаються повноправними, якщо на них
присутні не менше половини від загальної кількості членів НТСА ХУУП.
Учасники загальних зборів голосують особисто. Рішення на загальних зборах
НТСА ХУУП приймаються простою більшістю голосів.
4.4. Загальні збори скликаються радою НТСА ХУУП або на вимогу не менш
як третини від загальної кількості членів НТСА ХУУП.
4.5. Загальні збори НТСА ХУУП:
4.5.1. формують у разі потреби пропозиції щодо внесення змін і доповнень до
цього Положення;
4.5.2. приймають рішення про прийняття у члени НТСА ХУУП студентів,
аспірантів, докторантів, молодих вчених згідно статей 3.3 та 3.11 цього
Положення;
4.5.3. погоджують рішення керівництва університету про відрахування осіб,
які здобувають ступінь доктора філософії, з закладу вищої освіти та їх
поновлення на навчання.
4.5.3. визначають основні напрями діяльності НТСА ХУУП та приймають
програму діяльності на навчальний рік;
4.5.4. обирають раду НТСА ХУУП;
4.5.5. обирають голову НТСА ХУУП і подають на затвердження ректору
Університета;
4.5.6. припиняють повноваження голови НТСА ХУУП;
4.5.7. обирають за поданням голови НТСА ХУУП заступників голови НТСА
ХУУП;
4.5.8. припиняють повноваження заступників голови НТСА ХУУП;
4.5.9. обирають та припиняють повноваження координаторів проекту
наукових секцій;
4.5.10. здійснюють іншу діяльність згідно з цим Положенням.

4.6. Загальні збори членів НТСА ХУУП скликаються радою НТСА кожного
семестру (у кінці вересня та лютого).
4.7. Хід загальних зборів фіксується в протоколах НТСА ХУУП.
4.8. Рада НТСА ХУУП є виконавчим органом НТСА ХУУП, яка складається
з голови, заступників голови та координаторів наукових секцій. Раду НТСА
ХУУП очолює голова НТСА ХУУП, який обирається на загальних зборах
НТСА ХУУП терміном на один рік.
Організаційною формою діяльності ради є засідання ради, яке організовує і
проводить голова НТСА ХУУП. Засідання ради скликається щомісячно.
Рішення приймаються більшістю голосів від загальної кількості членів ради
шляхом відкритого голосування. До компетенції ради належить:
4.8.1. обрання за поданням голови НТСА ХУУП заступників голови,
координаторів проектів наукових секцій НТСА ХУУП та припинення їхніх
повноважень;
4.8.2. визначення основних напрямів діяльності НТСА ХУУП;
4.8.3. підготовка та подання на затвердження загальними зборами НТСА
ХУУП проекту Положення про НТСА ХУУП, проекту внесення змін і
доповнень до Положення про НТСА ХУУП та плану роботи на поточний рік;
4.8.4. безпосередня реалізація річного плану роботи НТСА ХУУП та
формування звіту про хід його виконання.
4.8.5. здійснення іншої діяльності згідно з цим Положенням.
4.9. Наукові секції НТСА ХУУП створюються на факультетах за напрямами
діяльності.
5. Голова НТСА ХУУП
5.1. Голова НТСА ХУУП є організатором роботи НТСА ХУУП,
повноважним його представником.
5.2. Голова НТСА ХУУП обирається простою більшістю голосів на
загальних зборах НТСА ХУУП на один рік.
Кандидатом на посаду голови НТСА ХУУП може бути висунутий член
НТСА ХУУП, який набув членства не пізніше як за півроку до календарної
дати проведення загальних зборів НТСА ХУУП, проявив здібності до
наукової і організаторської роботи. Якщо на посаду голови НТСА ХУУП
висувається студент, то він повинен навчатися не менш як на другому курсі.
5.3. Голова НТСА ХУУП має такі повноваження:
5.3.1. представляє інтереси НТСА ХУУП в усіх органах, організаціях,
установах при здійсненні своїх повноважень;
5.3.2. бере участь у роботі всіх підрозділів Університету, де обговорюються і
вирішуються питання діяльності НТСА ХУУП;
5.3.3. делегує частину своїх повноважень заступнику голови НТСА ХУУП;
5.3.4. виконує доручення ректорату Університету, пов’язані з організацією
наукових заходів;

5.3.5. налагоджує та підтримує взаємозв’язки з подібними науковими
товариствами України та закордонними товариствами;
5.3.6. підтримує у колективі НТСА ХУУП атмосферу доброзичливості,
товариських ділових взаємовідносин, зацікавленості в удосконаленні всіх
напрямів діяльності НТСА ХУУП;
5.3.7. здійснює іншу діяльність згідно з цим Положенням.
5.4. Повноваження голови припиняються достроково:
5.4.1. за його особистою заявою;
5.4.2. у разі втрати статусу НТСА ХУУП;
5.4.3. у разі висловлення недовіри загальними зборами НТСА ХУУП у
зв’язку визнанням його роботи незадовільною або відкликання ними через
інші обставини, що унеможливлюють виконання головою НТСА ХУУП своїх
обов’язків.
5.5. У разі дострокового припинення повноважень голови НТСА ХУУП
виконання його обов’язків на період до обрання голови НТСА ХУУП
покладається на заступника голови строком на один місяць.
5.6. Після припинення повноважень у зв’язку з закінченням його терміну
голова НТСА ХУУП виконує свої обов’язки до обрання нового голови НТСА
ХУУП.
5.7. Виконуючий обов’язки голови НТСА ХУУП зобов’язаний скликати та
організувати роботу загальних зборів НТСА ХУУП для проведення виборів
голови НТСА ХУУП протягом місяця.
6. Заступники голови НТСА ХУУП
6.1. Заступники голови НТСА ХУУП обираються простою більшістю голосів
на загальних зборах НТСА ХУУП на той же термін, що і голова.
6.2. Заступники голови НТСА ХУУП мають повноваження:
6.2.1. виконують доручення голови НТСА ХУУП та рішення загальних
зборів НТСА ХУУП;
6.2.2. сприяють організації наукової роботи на факультетах;
6.2.3. контролюють виконання діяльність наукових секцій;
6.2.4. звітують про результати своєї роботи перед радою та зборами НТСА
ХУУП.
7. Співпраця НТСА з адміністрацією Університету
7.1. У здійсненні повноважень, передбачених цим Положенням, НТСА
ХУУП співпрацює з ректоратом Університету, деканатами, кафедрами,
науково-дослідною частиною та іншими структурними підрозділами.
7.2. Адміністрація Університету має право:
7.2.1. отримувати інформацію про діяльність НТСА ХУУП (плани, звіти,
копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
7.2.2. скликати загальні збори НТСА ХУУП у випадку недотримання НТСА
ХУУП Статуту Університету або цього Положення;

7.2.3. брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах
що проводить НТСА ХУУП.
7.3. Адміністрація Університету:
7.3.1. всебічно сприяє діяльності НТСА ХУУП;
7.3.2. створює умови, необхідні для ефективної діяльності НТСА ХУУП;
7.3.3. підставою для надання інформаційної, правової, фінансової,
матеріальної та інших видів підтримки діяльності НТСА є план роботи на
поточний рік.
8. Прикінцеві положення
8.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження.
СХВАЛЕНО
Рішення вченої ради
Хмельницького університету
управління та права
__ березня року, протокол № __
Ректор університету
О.М.Омельчук
___ року

