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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
«Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, молодих
учених Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту»
(далі – Положення) розроблено відповідно до змісту ст. 41 «Наукові товариства
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених» Закону України «Про вищу
освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.00, п. 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. Колективного
договору Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту на
2016-2019 рр. від 20.04.2016 р., п. 1.8.3., 1.8.4 «Положення про матеріальне та
соціальне забезпечення працівників Хмельницького кооперативного торговельноекономічного інституту» на 2016-2019 рр. від 20.04.2016 р.
1.2.
Наукове товариство створене на основі вільного волевиявлення осіб,
які навчаються або працюють у ХКТЕІ. У роботі НТСАМУ беруть участь особи
віком до 35 років, які навчаються або працюють у ХКТЕІ.
1.3.
У своїй діяльності НТСАМУ керується законодавством, статутом
ХКТЕІ та цим Положенням.
1.4.
Органи управління НТСАМУ формуються на демократичних засадах
шляхом виборів. Вибори органів управління НТСАМУ
здійснюються на
підсумковій звітно-виборчій конференції членів НТСАМУ шляхом відкритого
голосування.
1.5.
Адміністрація ХКТЕІ не має права втручатися в діяльність НТСАМУ,
крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, статуту чи завдає
шкоди інтересам інституту.
1.6.
Керівник ХКТЕІ всебічно сприяє створенню належних умов для
діяльності НТСАМУ (надає приміщення (ауд.227), меблі, оргтехніку, забезпечує
телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для
встановлення інформаційних стендів тощо), що відображається в Угоді щодо
забезпечення належних умов для діяльності Наукового товариства студентів,
аспірантів, молодих учених Хмельницького кооперативного торговельноекономічного інституту.
2. МЕТА ТА ФУНКЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НТСАМУ
2.1.
Метою НТСАМУ є розвиток творчого, наукового потенціалу
студентів, аспірантів і молодих вчених; надання всебічної допомоги їхній участі у
виконанні науково-дослідних робіт; сприяння студентам, аспірантам і молодим
вченим у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших
молодіжних заходах і проектах; здійснення наукової, освітньої, інноваційної,
винахідницької, просвітницької діяльності; забезпечення захисту прав та інтересів
осіб, які навчаються або працюють в інституті, зокрема щодо питань наукової
діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.
2.2.
Функції НТСАМУ:
2.3.1. приймає акти, що регламентують організацію та діяльність Наукового
товариства студентів, аспірантів і молодих учених ХКТЕІ;
2.3.2. проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
2.3.3. популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє
залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
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2.3.4. представляє інтереси студентів, аспірантів і молодих учених перед
адміністрацією ХКТЕІ та іншими установами і організаціями з питань наукової
роботи та розвитку академічної кар’єри;
2.3.5. сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
2.3.6. сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
2.3.7. сприяє розвитку співробітництва між закладами вищої освіти та
міжнародного співробітництва;
2.3.8. взаємодіє з Національною академією наук України та національними
галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами,
професійними спілками та асоціаціями;
2.3.9. 0щорічно у ХКТЕІ проводяться наукові форуми (науково-теоретичні
та науково-практичні конференції), які є майданчиком для апробації студентських
наукових досліджень, зокрема звітна конференція магістрантів «Magisterium»
(листопад, щорічно), підсумкова науково-практична конференція НТСАМУ
«Творчий пошук молоді – курс на ефективність» (лютий-березень, щорічно).
Студенти – члени студентського наукового товариства мають можливість, у
співавторстві зі своїми науковими керівниками, підлікувати наукові статті у
«Збірнику наукових праць ХКТЕІ» (двічі на рік – грудень, червень).
2.3.10. Результати діяльності студентських наукових гуртків, кращі наукові
дослідження, оформлені у вигляді студентських наукових робіт, направляються
для участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Міністерства освіти і науки України.
2.3.11. Підсумки роботи Наукового товариства студентів, аспірантів,
молодих учених Хмельницького кооперативного торговельно-економічного
інституту заслуховуються в рамках проведення щорічної всеукраїнської
конференції ЗВО Укоопспілки «Інноваційні процеси та їх вплив на ефективність
діяльності підприємств».
3. СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ НТСАМУ
3.1.
Структура НТСАМУ та організаційний механізм його діяльності
визначаються Положенням, яке затверджується вченою радою Інституту
(протокол № 5 засідання вченої ради ХКТЕІ від 16.02.2016 р.).
3.2.
НТСАМУ – єдиний координаційний центр студентських наукових
інституцій в ХКТЕІ, створений за представницьким принципом з базових
структурних підрозділів – студентських наукових гуртків кафедр.
3.3.
Безпосередньо студентську науку очолює науковий куратор
НТСАМУ зі складу науково-педагогічних працівників інституту, який
призначається рішенням вченої ради інституту та підпорядковується проректору з
наукової/науково-педагогічної роботи. Науковий куратор НТСАМУ контролює
роботу ради НТСАМУ, яку очолює голова НТСАМУ.
3.4.
Рада НТСАМУ
– вищий колегіальний орган керівництва
організацією, що створений з метою паритетного представництва студентських
наукових гуртків.
3.5.
Рада НТСАМУ, в свою чергу, координує роботу студентських
наукових гуртків кафедр, які максимально наближені до активу студентівнауковців.
3.6.
Основними науковими осередками НТСАМУ є наукові гуртки при
кафедрах.
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3.7.
З метою консолідації зусиль співробітників Інституту, які працюють
над виконанням дисертаційних досліджень, у ХКТЕІ діє «Клуб сучасного
вченого», роботу якого очолює науковий куратор НТСАМУ.
3.8.
НТСАМУ діє на принципах:
– свободи наукової творчості;
– добровільності, відкритості;
– рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності НТСАМУ.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НТСАМУ
4.1.
Члени НТСАМУ мають право:
– обирати та бути обраним у керівні органи НТСАМУ;
– брати участь у всіх заходах НТСАМУ і в обговоренні всіх питань
діяльності НТСАМУ;
– вносити пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності НТСАМУ;
– представляти результати здійсненої наукової роботи на засіданнях
наукового гуртка, конференціях;
– публікувати результати наукових досліджень у фахових наукових чи
науково-популярних виданнях;
– користуватися науковою літературою бібліотеки інституту;
– переходити з одного наукового гуртка в інший;
– отримувати методичну, інформаційну та інші види допомоги з боку
НТСАМУ;
– добровільного виходу зі складу НТСАМУ;
– за умов досягнення суттєвих успіхів у науково-дослідній роботі та значних
освітніх досягнень мати переваги при одержанні рекомендацій для вступу в
магістратуру, аспірантуру.
4.2.
Член НТСАМУ зобов’язаний:
– у своїй діяльності дотримуватися всіх вимог НТСАМУ;
– брати активну участь у роботі наукового гуртка та діяльності НТСАМУ;
– виконувати рішення НТСАМУ;
– розширювати свою загальну та спеціальну підготовку;
– успішно виконувати навчальний план;
– проводити науково-дослідницьку роботу з дотриманням запланованих
термінів;
– звітувати на засіданнях наукового гуртка кафедри щодо результативності
виконання планових зобов’язань;
– сприяти формуванню та підвищенню позитивного іміджу діяльності
НТСАМУ як наукової молодіжної організації ХКТЕІ.
5. КЕРІВНИЦТВО РОБОТОЮ РАДИ НТСАМУ
5.1.
Вищим органом НТСАМУ є підсумкова звітно-виборча конференція
членів НТСАМУ Інституту, на якій заслуховується звітна доповідь голови ради
НТСАМУ за минулий рік і здійснюються вибори нового складу ради НТСАМУ
(грудень-січень, щорічно). На конференцію виносяться питання, які стосуються
діяльності організації. Конференція скликається радою НТСАМУ один раз на рік
або за необхідністю і є правочинною, якщо на ній присутні не менш, ніж
половина членів НТСАМУ.
5.2.
Загальне керівництво діяльністю ради НТСАМУ здійснює проректор

5

з наукової/науково-педагогічної роботи інституту.
5.3.
Безпосередньо керівництво діяльністю НТСАМУ здійснює науковий
куратор НТСАМУ з науково-педагогічних працівників інституту, який
призначається рішенням вченої ради інституту і звітує перед нею про свою
діяльність.
5.4.
Науковий куратор Інституту:
– організовує діяльність ради НТСАМУ, надає йому допомогу у виконанні
поточної та перспективної роботи, спрямованої на розвиток й удосконалення
наукової творчості студента;
– координує роботу кураторів кафедральних наукових гуртків;
– сприяє формуванню у студентів розуміння цінності і поваги до наукової
праці, позиціонуванню студентського наукового товариства як прогресивної,
науково ефективної студентської організації в межах інституту з високими
критеріями відбору членів цієї структури;
– координує роботу з проведення студентських наукових конференцій,
предметних олімпіад, олімпіад з фахових дисциплін, конкурсів студентських
наукових робіт, у т.ч. – під егідою Міністерства освіти і науки України,
узагальнює їх результати, визначає пріоритетні напрями реалізації заходів
студентської науки на поточний рік;
– вносить пропозиції ректорату Інституту стосовно морального і
матеріального стимулювання студентів, їх наукових керівників, аспірантів,
докторантів, які досягли значних успіхів у науково-дослідній роботі, організаторів
студентської наукової роботи.
6. РАДА НТСАМУ
6.1.
Координаційним органом НТСАМУ в Інституті є його рада.
6.2.
Рада – виконавчий орган наукового товариства, який здійснює
керівництво роботою НТСАМУ у перервах між підсумковими конференціями
НТСАМУ.
6.3.
Рада НТСАМУ обирається з найактивних та найефективніших членів
НТСАМУ відкритим голосуванням на підсумковій конференції та складається з
голови, заступника, відповідального секретаря та членів ради НТСАМУ, кількість
яких встановлюється конференцією, але не менше, ніж два делегати від
спеціальностей Інституту.
6.4.
Функції ради НТСАМУ:
– організовує проведення конференції НТСАМУ;
– виконує доручення конференції, координує, контролює діяльність
кафедральних наукових гуртків протягом року, заслуховує звіти старост
кафедральних наукових гуртків;
– розробляє план заходів з організації наукової роботи на календарний рік;
– здійснює керівництво роботою НТСАМУ;
– сприяє організації нових студентських наукових гуртків, наукових
лабораторій для дослідження актуальних науково-прикладних проблем;
– організовує проведення тематичних конференцій в Інституті та у співпраці
з іншими закладами вищої освіти і підсумкові наукові конференції НТСАМУ;
– бере участь у відборі студентських наукових праць на всеукраїнські,
галузеві та регіональні конкурси;
– формує журі наукових конкурсів та олімпіад;
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– сприяє укладанню госпдоговорів на виконання наукових досліджень
студентами, аспірантами і молодими вченими та забезпечує залучення членів
НТСАМУ до виконання ініціативних науково-дослідних робіт;
–
бере участь у формуванні списку рекомендованих членів НТСАМУ для
зарахування до магістратури та аспірантури;
– організовує проведення лекцій та зустрічей студентів, аспірантів і молодих
учених із діячами науки, провідних підприємств галузі;
– забезпечує висвітлення результатів наукової діяльності студентів,
аспірантів і молодих вчених у засобах масової інформації і мережі Інтернет;
– здійснює зв’язок з іншими ЗВО України та інших держав, відряджає членів
НТСАМУ до ЗВО України та закордонних закладів освіти для участі в
конференціях, конкурсах, з метою опанування нових методів досліджень, обміну
досвідом організаційної і організаційно-дослідницької роботи;
– виносить питання, що стосуються роботи НТСАМУ на розгляд деканату,
ректорату і вченої ради Інституту;
– вносить пропозиції ректорату щодо заохочення активних учасників
НТСАМУ;
– бере участь у роботі наукової ради Інституту щодо розгляду питань
науково-дослідницької роботи студентів, аспірантів і молодих вчених.
6.5.
Основними функціями голови НТСАМУ є такі:
– управління колективом НТСАМУ;
– організація роботи НТСАМУ відповідно до плану наукових заходів;
– залучення студентів, аспірантів і молодих вчених до вирішення проблем,
пов’язаних з підготовкою наукових робіт, організацією роботи НТСАМУ;
– створення системи контролю і звітності про виконання планових
зобов’язань та підсумки науково-дослідної діяльності студентів, аспірантів і
молодих вчених шляхом:
а) контролю за веденням реєстру членів НТСАМУ і наукових досліджень, що
ними виконуються;
б) організації розробки принципів та критеріїв оцінки наукової роботи;
в) організації проведення звітів старост студентських наукових гуртків
кафедр перед радою під контролем проректора з наукової/науково-педагогічної
роботи один раз на семестр;
г) проведення щорічного звіту голови НТСАМУ перед студентами-членами
НТСАМУ і вченою радою інституту, в рамках заслуховування загального звіту
наукової роботи та формування плану наукової роботи на наступний календарний
рік.
7. СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК
7.1.
Структурною одиницею НТСАМУ є студентський науковий гурток
кафедри, який створюється на кожній кафедрі ХКТЕІ.
7.2.
Гурток – це стабільно працюючий колектив студентів-науковців, що
зацікавлений в роботі в одному конкретному змістовному науковому напрямку,
відповідає формату кафедри, при якій існує, фіксується у плані роботи кафедри,
має наукового куратора, призначеного кафедрою.
7.3.
Основними завданнями наукового гуртка є такі:
– залучення до роботи гуртка студентів, які виявляють зацікавленість до
науково-дослідної роботи;
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– організація науково-дослідної роботи студентів на кафедрі;
– опанування методів і прийомів наукових досліджень.
7.4.
Для виконання визначених завдань гуртка на кафедрі реалізовуються
такі заходи:
– складається розгорнутий річний план роботи;
– один раз на місяць проводяться засідання членів наукового гуртка з
обговоренням підсумків наукових праць, реферативних повідомлень;
– у випадку необхідності створюються секції для поглибленого дослідження
проблем;
– організовується проведення міжкафедральних наукових конференцій.
7.5.
Керівництво роботою гуртка здійснюється науковим керівником, як
правило, завідувачем кафедри або призначеним ним досвідченим науковопедагогічним працівником, який має досягнення в галузі науково-дослідної
діяльності. Організаційна робота гуртка здійснюється старостою, який обирається
відкритим голосуванням на засіданні гуртка і затверджується науковим
керівником гуртка.
7.6.
Обов’язками старости гуртка є:
– складання разом з науковим керівником планів і звітів про роботу гуртка та
своєчасне представлення їх в раді НТСАМУ;
– сприяння своєчасному виконанню плану наукових робіт членами гуртка;
– систематичне подання інформації до ради НТСАМУ про роботу гуртка;
– залучення членів гуртка до активної участі в усіх заходах, що проводяться
радою НТСАМУ.
8. ФІНАНСОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ НТСАМУ
8.1. Фінансовою основою діяльності НТСАМУ ХКТЕІ є кошти, визначені
вченою радою ХКТЕІ у кошторисі витрат, передбачених на фінансування заходів
студентського самоврядування та кошти, передбачені п. 1.8.3., 1.8.4 «Положення
про матеріальне та соціальне забезпечення працівників Хмельницького
кооперативного торговельно-економічного інституту» на 2016-2019 рр. від
20.04.2016 р.
Кошторис містить такі статті витрат:
– видатки на відрядження студентів (участь у просвітницьких, освітніх,
наукових заходах (конференції, олімпіади, семінари, тренінги тощо);
– видатки на фінансування заходів студентської науково-дослідної роботи
(організаційні витрати на проведення наукових форумів (конференцій, семінарів,
круглих столів тощо), видання збірників наукових праць, підтримка у реалізації
студентських науково-дослідних проектів);
– видатки на преміювання студентів (премії за перемоги в олімпіадах із
загальноосвітніх і фахових дисциплін, конкурсах студентських наукових робіт
міського, обласного, загальнодержавного рівнів).
8.2. З метою забезпечення Інституту кваліфікованим професорськовикладацьким персоналом та враховуючи фінансовий стан ХКТЕІ, працівники,
які заключили угоду про навчання в аспірантурі (докторантурі), мають право на
відшкодування витрат, пов’язаних з науково-педагогічною діяльністю, відповідно
до Положення про матеріальне та соціальне забезпечення працівників Інституту
на 2016-2019 рр.
8.3. Працівники, зацікавлені у підвищенні власної кваліфікації та

