1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення Наукового студентського товариства студентів та аспірантів
Херсонського національного університету (далі - Положення) регламентує діяльність
Наукового товариства студентів та аспірантів (далі – НТСА) в Херсонському національному
технічному університеті.
Повна офіційна назва товариства – Наукове товариство студентів та аспірантів
Херсонського національного технічного університету. В офіційних документах можливим є
використання скороченої назви – НТСА ХНТУ.
НТСА ХНТУ (далі -НТСА) є неприбутковою науковою організацією ХНТУ без
створення юридичної особи. НТСА створюється з метою розвитку науково-дослідної роботи
студентів та аспірантів, яка сприяє підвищенню якості підготовки висококваліфікованих
фахівців.
НТСА діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, законності та
гласності. Діяльність НТСА проводиться відповідно до чинного законодавства України,
установчих і програмних документів, розпоряджень адміністрації ХНТУ, а також цього
Положення.
Основним принципом управління НТСА є колегіальність ухвалення рішень з
персональною відповідальністю за їх виконання.
Як підрозділ Херсонського національного технічного університету НТСА ХНТУ діє з
метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з
обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих
здібностей студентів та аспірантів університету, участі у вирішенні актуальних науковопедагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем, сприяє розвитку науки та
виникненню зацікавленості науково-дослідною діяльністю в молодіжному середовищі.
Основними принципами діяльності НТСА є:
- органічний взаємозв’язок процесу навчання та науково-дослідної діяльності;
- верховенство наукової творчості та змагальності;
- виборність керівних органів НТСА ХНТУ;
- рівність усіх членів товариства;
- колегіальність ухвалення рішень з персональною відповідальністю за їх виконання.
2. ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Основними завданнями НТСА є:
- виховання гармонійно розвиненої особистості студента та аспіранта;
- надання нової якості науковій роботі студентів та аспірантів і розширення кола її
учасників з метою набуття практичного досвіду
роботи за фаховим спрямуванням;
- розвиток науково мислення;
- сприяння вирішенню конкретних соціальних питань і практичних проблем суб'єктів
господарювання завдяки залученню наукового потенціалу студентів та аспірантів;
- набуття студентами та аспірантами досвіду організації й участі у науково-дослідній
роботі, наукових дискусіях.
Виходячи з конкретних завдань і цілей, НТСА має на меті проводити свою діяльність,
залучаючи студентів та аспірантів на добровільних засадах до самостійної та колективної
науково-дослідної й організаційної роботи із запрошенням до співпраці професорськовикладацького складу університету.
Напрямками діяльності НТСА є:
- організація і проведення наукових конференцій, конкурсів, семінарів, симпозіумів,
засідань за круглим столом, лекцій тощо;
- участь та сприяння в розробці і реалізації наукових проектів, що можуть бути
запропоновані підприємствами й організаціями;

- інформування і забезпечення участі членів НТСА в різноманітних наукових заходах
(конференціях, конкурсах, семінарах тощо), що проводяться іншими організаціями;
- запровадження організаційно-просвітницької діяльності;
- співпраця з іншими вищими навчальними закладами, установами, підприємствами й
організаціями незалежно від форми власності та форми господарювання, в тому числі з
іноземними, або їхніми представництвами чи підрозділами.
- Сприяння підготовці матеріалів для участі кращих студентів та аспірантів
університету у виконанні зовнішніх академічних програм, отримання відповідних стипендій
та грантів для стимулювання наукових досліджень осіб, які навчаються в університеті.
- Здійснення інших видів діяльності, яка відповідає цьому Положенню.
3. ЧЛЕНСТВО У НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ
У роботі НТСА можуть брати участь усі студенти та аспіранти університету
незалежно від форми навчання.
Членом НТСА може бути студент та аспірант, що активно займається науководослідною роботою та визнає Положення про НТСА ХНТУ.
Прийом у члени НТСА проводиться Координаційною радою на підставі письмової
заяви.
Член НТСА зобов'язаний:
- дотримуватись Положення про НТСА;
- брати активну участь у діяльності НТСА;
- сприяти виконанню завдань НТСА .
Член НТСА користується правами:
- обирати і бути обраним у керівні органи НТСА;
- брати участь в обговоренні всіх питань діяльності НТСА ;
- брати участь у роботі наукових конференцій, семінарів, симпозіумів і в інших
заходах, що проводить НТСА;
- представляти результати своєї наукової роботи у виданнях НТСА і наукових
виданнях університету;
- отримувати повну інформацію з питань діяльності НТСА, методичну та іншу
допомогу з боку НТСА;
- подавати пропозиції щодо нагородження студентів–переможців та призерів
наукових змагань, олімпіад, конкурсів та відзначення кращих наукових керівників та
організаторів студентської наукової роботи.
- встановлювати і розвивати контакти з навчальними установами, провідними
науковими центрами, громадськими і благодійними фондами.
Поданий перелік не є вичерпним. Члени НТСА можуть мати додаткові права, що не
суперечать цьому Положенню.
Припинення членства в НТСА:
- припинення членства в НТСА може бути здійснено за заявою члена НТСА або у
випадку закінчення навчання в університеті;
- член НТСА може бути виключений з товариства за порушення норм даного
Положення.
Питання про виключення з НТСА вирішується Координаційною радою. За
виключеним з НТСА зберігається право у двомісячний термін подати апеляцію до
Координаційної ради або на Загальні збори.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
Вищим органом НТСА є Загальні збори його членів.
Загальні збори:
- ухвалюють Положення про НТСА , вносять до нього зміни і доповнення;
- обирають Голову НТСА, Заступника Голови НТСА та Почесного Голову НТСА;
- дають оцінку діям, документам, заявам НТСА, анулюють їх;
- ухвалюють рішення про реорганізацію або ліквідацію НТСА;
- розглядають і вирішують поточні питання діяльності НТСА.
Загальні збори є повноважними за наявністю двох третин членів НТСА. Рішення
зборів ухвалюються простою більшістю голосів присутніх. Рішення щодо програмних
документів, положень, доповнень і змін до них ухвалюються двома третинами голосів.
Загальні збори скликаються за рішенням Координаційної ради не рідше, ніж двічі на
рік, про що члени товариства повинні бути проінформовані за 14 днів до їх проведення.
Позачергові Загальні збори НТСА можуть бути скликані Координаційною радою або
за поданням третини членів НТСА.
Координаційна рада НТСА є керівним органом в період між Загальними зборами.
До складу Координаційної ради входять:
- проректор з наукової роботи;
- голова НТСА;
- заступник голови НТСА;
- координатори НТСА на факультетах.
Керує роботою Координаційної ради Проректор з наукової роботи.
Засідання Координаційної ради скликається Головою НТСА у разі необхідності, але
не рідше одного разу на два місяці.
Координаційна рада:
- координує діяльність НТСА;
- скликає Загальні збори НТСА;
- контролює виконання рішень Загальних зборів;
- ухвалює рішення про створення організаційних комітетів та затверджує програми
проведення конференцій, засідань за круглим столом та інших заходів;
- ухвалює рішення щодо вступу та виключення з членів НТСА;
- затверджує звіти про діяльність НТСА;
- спільно з адміністрацією університету затверджує кошторис витрат НТСА;
- виконує функції Загальних зборів до їх скликання.
Засідання Координаційної ради є повноважним за наявністю не менше половини від
кількості її членів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів присутніх, й
обов'язкові для виконання усіма членами НТСА.
Голова НТСА:
- презентує НТСА;
- готує звіти про діяльність НТСА;
- організовує засідання Координаційної ради;
- у період між засіданнями Координаційної ради виконує оперативне керівництво
НТСА, за необхідності залучаючи координаторів НТСА на факультетах;
- делегує повноваження координаторам НТСА на факультетах.
Заступник Голови НТСА:
- виконує оперативне керівництво НТСА у разі відсутності Голови НТСА,
узгоджуючи дії з Головою НТСА.
Голова НТСА є членом Вченої ради університету за згодою. Голова і Заступник
Голови НТСА є членами Студентської ради університету з правом дорадчого голосу.
Координатори НТСА на факультетах:
- ведуть облік членів НТСА на факультетах;
- входять до складу членів студентських рад факультетів;
- забезпечують виконання рішень Координаційної ради на факультетах.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Для забезпечення діяльності НТСА ректорат університету закріплює за
НТСА приміщення, виділяє оргтехніку і витратні матеріали, створює інші необхідні умови
для його ефективної діяльності.
Ректорат, Вчена рада, деканати, кафедри та інші підрозділи університету сприяють
найповнішому інформаційному забезпеченню НТСА.
Фінансування поточної діяльності НТСА, а також окремих його заходів, проектів і
програм здійснюється університетом відповідно до затвердженого кошторису.
НТСА має право використовувати інші ресурси для забезпечення своєї діяльності,
залучення яких не суперечить чинному законодавству України.
6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Діяльність НТСА припиняється через його ліквідацію або реорганізацію.
Рішення про ліквідацію або реорганізацію ухвалюється Загальними зборами НТСА і
погоджується з адміністрацією ХНТУ.

