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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це положення регламентує порядок створення та функціонування 

Наукового товариства студентів (далі -  Наукове товариство) 
К ам ’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату (далі -  
Технікуму).

1.2. Діяльність Наукового товариства студентів Технікуму здійснюється 
відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», інших 
нормативно-правових актів України, Статуту Технікуму та цього Положення.

1.3. Наукове товариство студентів є частиною системи громадського 
самоврядування Технікуму, що сприяє розвитку науки в молодіжному 
середовищі Технікуму, забезпечує захист прав та інтересів студентів з питань 
наукової діяльності, надає підтримку перспективним науковим ідеям, та 
інноваціям.

1.4. Наукове товариство студентів діє на принципах:
• свободи наукової творчості та конкурентності;
• добровільності, колегіальності, відкритості;
•  рівності прав членів Наукового товариства;
• поєднання навчання та науково-дослідної роботи;
• співпраці з органами управління, профспілковими організаціями та 

іншими органами громадського самоврядування Технікуму.
1.5. Наукове товариство може мати власну символіку, членський квиток 

та інші засоби ідентифікації.

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО 
ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ

2.1. М ета діяльності Наукового товариства студентів -  створення 
сприятливих умов для науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності 
студентів Технікуму, об’єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних 
проблем сучасної науки.

2.2. Основними завданнями Наукового товариства є:
•  представлення інтересів студентів перед адміністрацією Технікуму та 

іншими організаціями з питань наукової роботи;
• популяризація наукової діяльності серед студентів залучення їх до 

реалізації наукових досліджень, проектів, програм (у т.ч. міжнародних), 
інноваційної діяльності;

• підвищ ення якості наукових досліджень та проектної діяльності 
студентів Технікуму;

• розвиток співпраці з вітчизняними та зарубіжними вищими 
навчальними закладами, науковими установами, державними й недержавними 
організаціями;

• сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків, 
лабораторій, центрів тощо;

• проведення організаційних, наукових та освітніх заходів різних рівнів:



конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, публічних 
лекцій та наукових читань відомих вчених тощо;

• сприяння участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт з природничих, технічних, гуманітарних наук та 
Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямів підготовки і 
спеціальностей;

• сприяння публікації та впровадженню в практику найкращих 
студентських наукових робіт.

• підтримка зв ’язків з науковими товариствами студентів вітчизняних та 
зарубіжних вищих навчальних закладів;

• пош ирення результатів наукової діяльності студентів, діяльності 
Наукового товариства через засоби масової інформації;

• прийняття протокольних рішень, що регулюють питання 
функціонування Наукового товариства;

• здійснення інших функцій, які спрямовані на реалізацію завдань 
Наукового товариства та не суперечать законодавству України, Статуту 
Технікуму.

3. ЧЛЕНСТВО В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ СТУДЕНТІВ
3.1. Членство в Науковому товаристві є вільним і здійснюється на 

добровільних засадах.
3.2. Членами Наукового товариства можуть бути студенти Технікуму, 

які виявили бажання працювати в Науковому товаристві.
3.3 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 
Технікуму;

• вільно вийти з Наукового товариства на підставі заяви на ім ’я голови 
Наукового товариства.

3.4. Члени Наукового товариства Технікуму зобов’язані:
•  дотримуватися норм чинного законодавства України, Статуту



Технікуму, 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;
• за потреби звітувати про свою роботу та надавати необхідну 

інформацію голові Наукового товариства.
3.5. Члени Наукового товариства можуть мати й інші права, які не 

суперечать законодавству України, Статуту Технікуму, цьому Положенню та 
закріплені у ріш еннях Конференції Наукового товариства.

3.7. Членство в Науковому товаристві припиняється:
• за власним бажанням (на підставі особистої письмової заяви);
• у разі припинення особою навчання Технікумі.

4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ

4.1 Координаційним органом студентського наукового товариства 
Технікуму є його рада.

4.2 Рада наукового товариства - виконавчий орган студентського 
наукового товариства, який здійснює керівництво роботою наукового 
товариства у перервах між підсумковими конференціями.

4.3 Рада наукового товариства обирається з найбільш активних членів 
наукового товариства відкритим голосуванням на підсумковій конференції та 
складається з голови, замісників, відповідального секретаря та членів Ради 
наукового товариства, число яких встановлюється конференцією.

4.4 Загальне керівництво діяльністю наукового товариства здійснює 
куратор наукового товариства студентів.

5. СПІВПРАЦЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ З 
КЕРІВНИЦТВОМ ТЕХНІКУМУ

5.1. Адміністрація Технікуму не має права втручатися в діяльність 
Наукового товариства, крім випадків, коли така діяльність суперечить 
законодавству, Статуту Технікуму чи завдає шкоду інтересам Технікуму.

5.2. Директор Технікуму 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).

5.3. За необхідності Наукове товариство може надавати директору 
Технікуму, Педагогічній раді Технікуму, Заступнику директора з 
навчально-виховної роботи з наукової роботи інформацію про свою 
діяльність (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну
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6. ПРАВА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ
6.1 Вивчати за завданням адміністрації Технікуму стан роботи з 

обдарованою молоддю у кращ их вищих навчальних закладах України, 
пропонувати конкретні заходи щодо її удосконалення у 
К ам ’янець-Подільському технікуму-інтернаті.

6.2 Подавати пропозиції щодо нагородження студентів-переможців та 
призерів творчих змагань, олімпіад, конкурсів та відзначення кращих 
наукових керівників і організаторів студентської наукової роботи;

6.3 Подавати пропозиції щодо матеріального заохочування студентів, які 
досягли значних успіхів у науковій діяльності;

6.4 Встановлювати і розвивати контакти з навчальними установами, 
провідними науковими центрами, громадськими і благодійними фондами.

6.5 Бути присутнім та виступати з доповідями на підсумкових 
студентських конференціях.

6.6 Брати участь у всіх заходах, які організує Наукове товариство 
студентів.

6.7 Користуватися науковою літературою Технікуму.
6.8 Приймати участь у наукових студентських експедиціях та екскурсіях, 

а також в делегаціях, які направляються в інші міста.
6.9 Публікувати свої роботи періодичних виданнях.

7. ОБОВ’ЯЗКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ
7.1. Член наукового студентського товариства повинен:
• дотримуватися усіх вимог положення Наукового товариства;
• виконувати рішення Ради Наукового товариства;
• розш ирювати свою загальну та спеціальну підготовку;
• відвідувати наукові конференції Наукового товариства;
• приймати участь у всіх заходах, які проводить Рада Наукового
товариства;
• проводити науково - дослідницьку роботу та в намічений термін
виконувати її.
7.2 Звітувати про підсумки своєї діяльності на засіданні студентської 

ради Технікуму.
7.3 Готувати для відділу організації наукової роботи довідки, 

рекомендації та інформацію, що характеризує науково-дослідну роботу 
студентів Технікуму.

діяльність тощо)
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