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1. Загальні положення  

1.1. Положення Наукового товариства студентів  Приватного вищого навчального 

закладу «Фінансово-правового коледжу» регламентує порядок функціонування наукового 

товариства студентів, (далі – НТС) Коледжу. 

1.2. НТС коледжу є  об’єднанням студентів коледжу на добровільних засадах, які 

беруть активну участь в організації та здійсненні науково роботи, мають високі показники 

в навчанні та керуються даного Положенням. 

1.3. НТС не є структурним підрозділом та не набуває прав юридичної особи.  НТС з 

правом дорадчого голосу бере участь у вирішенні питань при плануванні й реалізації 

політики Коледжу у сфері наукової діяльності, в тому числі серед студентів, через відділ 

організації наукової роботи визначає напрями співпраці з аналогічними товариствами 

інших закладів вищої освіти та науково-дослідними установами.  

1.4. У своїй діяльності НТС керується законодавством України, Статутом Коледжу 

і цим Положенням. 

Положення передбачає і встановлює мету, завдання і напрями діяльності НТС, 

порядок скликання та проведення засідань і зборів, формування структури НТС, визначає 

повноваження і функції керівництва і членів НТС.  

1.5. НТС самостійно координує свою діяльність, проводить збори, конференції, 

засідання рад, роботу у наукових гуртках, іншу діяльність, що не суперечить чинному 

законодавству та статуту Коледжу.  В заходах, організованих НТС, можуть брати участь 

представники інших закладів та науково-дослідних установ. До консультативної роботи 

можуть залучатися фахівці з науковими ступенями з інших навчальних та науково-

дослідних закладів.  

На засіданнях ради НТС можуть бути присутні науковці, викладачі, педагогічні 

працівники Коледжу, гості. Голова зборів попередньо інформує членів наукового 

товариства про цих осіб і за їх бажанням надає можливість брати участь в обговоренні 

питань порядку денного. 

1.6. НТС працює на засадах тісної взаємодії з науковими гуртками та Парламентом 

студентського самоврядування, має право бути колективним членом громадських 

організацій наукового спрямування.   НТС підтримує зв’язок з практичними органами, що 

має за мету майбутнє впровадження результатів наукових досліджень у правничу та 

економічну практику.  

1.7. НТС має свою символіку, яка повинна бути розроблена та затверджена в 

порядку цього Положення. Повна назва державною мовою – Наукове товариство 



студентів Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» 

(скорочено – НТС). 

1.8. Місце знаходження НТС – 03087 м. Київ, вул. Пітерська, 5-а.  

 

2. Мета, завдання і напрями діяльності наукового товариства  студентів 

2.1. НТС є провідним студентським науковим осередком, скерованим на пошук 

схильної до наукової роботи молоді з метою створення наукового резерву Коледжу, 

організації роботи студентів у наукових гуртках, та заохочення їх до участі у науковому 

житті. 

 2.2. Метою діяльності НТС є всебічне сприяння науковій, творчій  та 

винахідницькій діяльності, розвитку наукового мислення і навичок дослідницької 

роботи студентів,  залучення здібних та талановитих  студентів до науково-дослідної 

роботи, ознайомлення молодих науковців з основами методології та методами 

наукового дослідження, представлення інтересів студентів у науково-практичній сфері, 

сприяння їх науковій діяльності та надання можливості опублікування результатів 

досліджень у наукових фахових виданнях.  

2.3. Напрями діяльності НТС: 

 - надання молодим науковцям знань з основ організації та проведення 

науково-дослідної роботи;  

- індивідуальна науково-дослідна робота під керівництвом досвідчених 

викладачів та науковців Коледжу та провідних фахівців з інших навчальних закладів, 

практичних органів та науково-дослідних установ НАН України;  

- науково-практична робота: участь у конференціях, семінарах, круглих столах, 

конкурсах на основі тісної взаємодії з відділом організації наукової роботи Коледжу, 

науковими гуртками та кафедрами, факультетами, участь у науково-практичних 

заходах, що відбуваються на базі інших  закладів вищої освіти та науково-дослідних 

установ;  

- ознайомлення молодих науковців зі специфікою підготовки наукових 

матеріалів до друку, опублікування результатів їх досліджень в збірках наукових праць 

Коледжу, наукових виданнях інших закладах вищої освіти;  

- організація обміну досвідом, співпраця з працівниками практичних органів, 

науковими радами, асоціаціями та науковими товариствами інших закладів вищої 

освіти і науково-дослідних установ; 

- співпраця з випускниками Коледжу з метою формування наукового резерву 

Коледжу.   



2.4. Завданням НТС є:  

- залучення студентів до поглибленого вивчення і дослідження актуальних 

наукових проблем сучасності; 

 - сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва 

студентів; 

- надання допомоги в широкому залученні студентів до активної науково-

дослідницької діяльності;  

- розвиток вмінь та навичок самостійного проведення науково-дослідницької 

роботи та участі у науково-практичних заходах; 

 - залучення студентів до участі у міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 

олімпіадах, наукових конференціях, семінарах і конкурсах; 

 - поширення передового досвіду науково-дослідницької діяльності студентів; 

 - налагодження зв’язків з науковими товариствами студентів вищих 

юридичних закладів України та зарубіжжя, молодіжними організаціями, науковими 

установами, громадськими і благодійними організаціями, оприлюднення результатів 

наукової діяльності студентів; 

- надання молодим науковцям можливості публікувати результати своїх 

досліджень у наукових виданнях, здійснювати апробацію під час проведення науково-

практичних заходів;   

- узагальнення і поширення досвіду наукової  роботи серед студентів. 

  

3. Організаційна структура наукового товариства.  

3.1. Координаційним органом наукового товариства є рада НТС, яка обирається 

щороку на загальних зборах НТС. На загальних зборах підбиваються підсумки 

науково-дослідницької діяльності студентів, визначаються основні напрями та шляхи 

вдосконалення цієї роботи на наступний рік.  

3.2. Організаційне та методичне забезпечення роботи ради НТС здійснюється 

відділом організації наукової роботи, кафедрами, кураторами курсів і спрямоване на 

розвиток усіх форм науково-дослідницької діяльності студентів.  

До повноважень ради входять: 

 - здійснення загального керівництва роботою НТС у період між загальними 

зборами зборах;  

- прийняття рішення про скликання загальних зборів студентів; 

 -  розгляд характеристики та заяви кандидатів у члени НТС; 



 - прийняття рішення про прийняття та виключення студента з НТС у порядку, 

передбаченому даним Положенням; 

 - сприяння організації та проведенню науково-практичних заходів 

(конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів тощо); 

 - визначення напрямів діяльності НТС;  

-  подання пропозицій заступнику директора Коледжу про заохочення 

студентів за досягнення у науково-дослідній роботі.  

3.3. Рада НТС організує свої засідання не менш ніж один раз на місяць.  

3.4. До складу ради НТС входять: 

 − голова НТС; 

 − заступник голови НТС;   

 − секретар; 

 − представники  факультетів Коледжу; 

 - члени НТС. 

3.5. Напрямки роботи ради НТС:  

 – координує роботу усіх членів НТС, відбирає кращі доповіді, що пройшли 

апробацію, і рекомендує їх для публікації у тезах конференції, семінарів, круглих 

столів, статей у збірники тощо; 

 -  сприяє розвитку міжвузівських зв’язків - здійснює співробітництво з іншими 

закладами вищої освіти, громадськими та державними організаціями в Україні; 

 - комп’ютерного забезпечення - забезпечує комп’ютеризацію роботи ради НТС 

та зв’язок з науковими об’єднаннями інших вищих навчальних закладів; 

- бібліографічний напрям роботи - збирає інформацію щодо новітніх досягнень 

правової та економічної  науки, здійснює підбір спеціальної наукової літератури по 

темам досліджень.  

3.6. Структурними підрозділами НТС є наукові гуртки та підрозділи НТС 

факультетів Коледжу. 

 3.7.  До підрозділів НТС на факультетах входять підрозділи НТС кожного 

курсу.  

3.8. До підрозділів НТС на курсах входять представники навчальних груп.  

3.9. Голова НТС щорічно обирається загальними зборами НТС з числа 

студентів більшістю голосів строком на один рік.  

3.10. З метою координування роботи НТС, наукових гуртків та відділу 

організації наукової роботи Коледжу контроль за діяльністю НТС здійснює заступник 

директора з наукової роботи. 



3.11. Обов’язки голови НТС: 

- координація діяльності ради НТС;  

- представлення НТС перед керівництвом Коледжу, а також у відносинах із 

аналогічними організаціями інших закладів вищої освіти;  

              - скликання і проведення засідань ради НТС;  

              - підписання протоколів та інших документів НТС;  

              - звітування перед загальними зборами про діяльність НТС.  

3.12. Заступник голови НТС обирається з числа членів НТС шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів на один рік. За відсутності голови НТС, його 

повноваження виконує заступник голови НТС.  

3.13. Секретар ради НТС призначається рішенням голови ради НТС секретар 

ради НТС відповідає за ведення документації НТС.  

3.14 Науково-дослідна робота членів НТС здійснюється в процесі реалізації 

плану заходів НТС на основі тісної взаємодії з науковими гуртками. 

   

4. Членство НТС 

4.1. Членство в НТС є вільним для студентів, які навчаються у Коледжі, на 

добровільних засадах.  Членом НТС можуть стати студенти 1-4(5)-х курсів, які успішно 

засвоюють навчальну програму, мають високі показники у науково-дослідній 

діяльності та  у навчанні, позитивно характеризуються керівництвом курсу, 

факультету. 

  Студенти набувають статусу членів НТС на підставі рішення, прийнятого на 

засіданні ради НТС відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Розгляд 

кандидатури до членів у НТС відбувається на підставі заяви.   

4.2. Як виключення, допускається прийняття до членів НТС студентів 

Коледжу, що не відповідають вимогам п.4.1 Положення. Підставами для цього є 

значний внесок у наукову діяльність Коледжу (в тому числі переможці всеукраїнських 

та міжнародних олімпіад та конкурсів).  

Вказане рішення приймається радою НТС за поданням голови НТС. 

4.3. Дозволяється асоційоване членство. Членами НТС можуть бути студенти 

інших навчальних закладів за умови наявності відповідних рекомендацій та узгоджень 

з відділом організації наукової роботи Коледжу та заступника директора. Статус членів 

НТС набувається на підставі рішення, прийнятого на засіданні ради НТС загальним 

відкритим голосуванням простою більшістю голосів. 



 4.4. Член НТС, який вчиняє дії, що завдають шкоди або підривають авторитет 

НТС, не виконує покладених на нього обов’язків, не займається науково-дослідною 

роботою, порушує дисципліну, має погані показники у навчанні, може бути 

виключений з НТС за рішенням ради НТС відкритим голосуванням простою більшістю 

голосів.  

4.5. Член НТС може вийти із НТС за власним бажанням, при цьому він подає 

заяву на ім’я голови НТС.  

 

5. Права й обов’язки членів наукового товариства.   

5.1. Члени НТС мають право:  

- обирати і бути обраними до керівних органів НТС;  

- виносити на розгляд керівних органів НТС пропозиції з питань, які 

стосуються діяльності товариства;   

- подавати пропозиції щодо вдосконалення форм і методів діяльності НТС;  

- подавати пропозиції щодо вдосконалення науково-дослідної роботи кафедр, 

брати участь в розробці колективних кафедральних тем за пріоритетними напрямами;  

 - мають переважне право брати участь у науково-практичних заходах, які 

організовує та проводить НТС;  

- мають право за рахунок Коледжу за поданням факультету, відділу організації 

наукової роботи та ради НТС на участь наукових заходах, що проходять за межами 

Коледжу; 

- мають переважне право подавати свої праці для участі в міжвузівських, 

всеукраїнських, міжнародних науково-теоретичних та науково-практичних заходах 

(конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах тощо);  

- мають переважне право користування бібліотечними фондами Коледжу у 

повному обсязі;  

- залучати до наукової роботи студентів та подавати характеристики на 

студентів, які прагнуть стати кандидатами в члени НТС;  

- бути рекомендованими керівництву Коледжу до таких видів заохочення: -

нагородження грамотою, дипломом за участь у науково-практичних заходах та активну 

участь в організації роботи НТС, именними подарунками; 

- одержувати необхідну інформацію про діяльність НТС та науково-дослідну 

роботу в цілому;  

- публікувати наукові статті у збірках наукових праць Коледжу, у наукових 

збірниках інших вузів; першочергово отримувати рецензії на наукові роботи; 



- колишнім членам НТС, які виявили бажання подальшої співпраці з Коледжем 

надається інформація щодо плану проведення наукових заходів НТС.  

5.2. Члени НТС зобов’язані: 

 - додержуватися вимог даного положення, брати участь у діяльності НТС 

щодо виконання його  завдань і мети;  

- виконувати рішення керівних органів НТС, прийнятих у межах їх 

повноважень, визначених даним Положенням; 

- виконувати взяті на себе доручення та обов’язки;  

- брати активну участь у науково-дослідній роботі Коледжу або за його 

межами;  

- організовувати науково-дослідну роботу студентів свого факультету, курсу, 

групи;  

- сприяти удосконаленню форм діяльності НТС;  

- не вчиняти дій, що завдають шкоди або підривають авторитет НТС. 

 

6. Умови, терміни і порядок скликання загальних зборів наукового 

товариства і порядок прийняття ними рішень.  

6.1. Умови організації проведення  загальних зборів членів НТС визначаються 

даним Положенням. Загальні збори членів НТС відбуваються не рідше одного разу на 

рік з ініціативи голови НТС, його заступника або простої більшості від загальної 

кількості членів ради НТС.  

6.2. На голосування загальних зборів ставляться всі пропозиції і поправки. На 

зборах приймаються рішення простою більшістю голосів зареєстрованих учасників.  

6.3. Окрема думка члена НТС, який голосував проти прийнятого рішення, 

викладається в письмовій формі і додається до протоколу.  

6.4. Збори вважається проведеними, якщо на них присутні 2/3 членів НТС.  

 

7. Порядок внесення змін у Положення про НТС. 

 7.1. Внесення змін у Положення НТС здійснюється на засіданні Вченої ради, 

відповідно до Положення «Про Вчену раду Коледжу». 

  

. 


