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Дійсне Положення визначає основні цілі, завдання, форми роботи й
співробітництва, структуру, основні права й обов’язки Наукового товариства
студентів, аспірантів та молодих вчених ПЗВО «Арт академії імені
Сальвадора Далі».
1. Загальні засади
Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених ПЗВО
«Арт академії імені Сальвадора Далі» (далі – Наукове товариство, НТ) є
добровільним некомерційним об’єднанням молоді, що займається науководослідною роботою на кафедрах і у підрозділах ПЗВО «Арт академії імені
Сальвадора Далі» або поза його межами у вільний від навчання або
спеціально наданий час.
Наукове товариство діє відповідно до Конституції України, Законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науковотехнічну діяльність», іншого законодавства України, Статуту вищого
навчального закладу і цього Положення.
Наукове товариство є самоврядним об’єднанням студентів, аспірантів
та інших осіб, що навчаються у вищому навчальному закладі, яке сприяє
розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному
середовищі вищого навчального закладу.
Наукове товариство може мати власну символіку, бланк з власним
найменуванням, сторінку на сайті навчального закладу, членський квиток та
інші засоби ідентифікації.
У своїй діяльності Наукове товариство керується такими принципами:


пріоритетності наукової творчості;



рівноправності

членів

Наукового

колегіальності у роботі;
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товариства,

гласності

і



добровільності членства в Науковому товаристві та виборності

керівних органів Наукового товариства;


органічного зв’язку навчання та науково-дослідної роботи;



накопичення

і

примноження

наукового

потенціалу

вищого

навчального закладу та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.
Наукове товариство діє самостійно, а також у співпраці з керівництвом
вищого навчального закладу, органами студентського самоврядування
вищого

навчального

закладу,

профспілковою

організацією

вищого

навчального закладу, державними органами України, органами місцевого
самоврядування, громадськими організаціями України й інших країн світу,
діяльність яких не суперечить принципам діяльності Наукового товариства.
Положення про Наукове товариство затверджується ректором ПЗВО
«Арт академії імені Сальвадора Далі».
2. Мета, завдання діяльності наукового товариства
2.1. Метою діяльності Наукового товариства є створення умов для
розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та
працюють у вищому навчальному закладі, розвиток в них наукового
мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей
науки в вищому навчальному закладі, розвиток інноваційної діяльності,
організаційна

допомога

керівництву вищого

навчального

закладу в

оптимізації наукової та навчальної роботи.
2.2.Основні завдання Наукового товариства:
 залучення осіб, які навчаються та працюють у вищому навчальному
закладі до науково-дослідної роботи;
 виховання

гармонійно

розвиненої

особистості,

формування

цивільної свідомості молоді, її правової та етичної культури;
 підвищення якості навчально-наукової та науково-практичної
роботи студентів та аспірантів вищого навчального закладу;
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 консолідація творчого й наукового потенціалу молоді, створення й
розвиток сприятливих умов для формування фахівців шляхом інтенсифікації
науково-дослідної діяльності, участі їх у розробці актуальних питань науки, у
дослідженнях, проведених у виші та поза його межами;
 оволодіння сучасним науковими методами пізнання, набуття
молоддю проблемного професійного бачення, вмінь ставити і самостійно
розв’язувати завдання різного рівня складності, презентувати результати
своєї роботи науковій спільноті;
 допомога

студентам

у

самостійному

науковому

пошуку

й

організаційне забезпечення їхньої наукової праці;
 формування й підтримка бази даних наукових досліджень і
розробок студентів;
 координація діяльності підрозділів ПЗВО «Арт академії імені
Сальвадора Далі» щодо наукових програм, проектів та заходів, їх
інформаційна та організаційна підтримка, встановлення та розвиток
контактів, партнерських взаємин з науковими та самоврядними структурами
в Україні та поза її межами;
 забезпечення можливості для кожного студента реалізувати своє
право на творчий розвиток особистості відповідно до його здатностей і
потреб;
 висвітлення діяльності Наукового товариства у медіа-просторі.
3. Структура й керівництво Наукового товариства
3.1. У своїй діяльності Наукове товариство керується законодавством
України, Статутом навчального закладу, наказами, розпорядженнями
ректора, рішеннями Вченої Ради ПЗВО «Арт академії імені Сальвадора Далі»
й дійсним Положенням.
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3.2. Загальне керівництво Науковим товариством здійснює проректор
ПЗВО «Арт академії імені Сальвадора Далі» з наукової роботи.
3.3. Поточне
керівник. Науковий

керівництво
керівник

роботою

здійснює

НТ призначається

ректором

науковий
із

числа

авторитетних науково-педагогічних співробітників, членів Вченої Ради
ПЗВО «Арт академії імені Сальвадора Далі». Науковий керівник:


здійснює поточне керівництво й контроль над діяльністю Наукового

товариства відповідно до дійсного Положення;


пропонує кандидатури членів Ради НТ на розгляд Вченої Ради ПЗВО

«Арт академії імені Сальвадора Далі»;


відповідає за результати роботи НТ.

3.4. Вищим виконавчим органом

НТ

ПЗВО

«Арт

академії

імені

Сальвадора Далі» є Рада НТ. Структура Ради НТ ПЗВО «Арт академії імені
Сальвадора Далі» включає голову Ради СНТ, заступника голови Ради,
секретаря й членів Ради. Голова Ради НТ рекомендується на посаду Вченою
Радою закладу за поданням Проректора з наукової роботи й призначається
наказом Ректора (подальша

структура Ради визначається

Науковим

керівником СНТ й затверджується Вченою Радою).
Рада НТ забезпечує організацію й загальне керівництво діяльністю НТ,
координує наукову діяльність студентів:


інформує студентів про наукові програми, фонди, потенційних

замовників науково-технічної продукції, конференції, школи-семінари та
інші заходи у наукових установах та вишах України та зарубіжжя;


надає консультативні послуги щодо

підготовки й реалізації

потенційних наукових проектів;


організовує щорічні конференції НТ й публікацію їх матеріалів у

тематичних збірниках ПЗВО «Арт академії імені Сальвадора Далі»,
професійній друкованій та електронній періодиці;


проводить конкурси наукових праць студентів;
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сповіщає студентів і співробітників закладу про досягнення НТ;



аналізує й узагальнює досвід роботи структур НТ на кафедрах;



проводить заходи, спрямовані на підвищення престижності наукової

діяльності серед студентів.
3.5. Голова Ради НТ:


є заступником наукового керівника НТ;



проводить засідання Ради НТ;



керує виконавчою діяльністю Ради НТ;



контролює роботу постійних та тимчасових підрозділів НТ.

3.6. Заступник голови Ради НТ:


виконує функції голови Ради НТ за його відсутності.

3.7. Секретар Ради НТ:


готує засідання Ради НТ;



веде протоколи засідання Ради НТ й іншу документацію, необхідну
для роботи НТ;



виконує лічильні функції;



доводить рішення Ради НТ до відповідних осіб;



готує матеріали для звітів і довідок.

3.8.За результатами річної діяльності Голова Ради складає звіт, а
Науковий керівник готує доповідь проректорові з наукової роботи ПЗВО
«Арт академії імені Сальвадора Далі».
3.9. Структурні

підрозділи

Наукового

товариства

формуються

відповідно до напрямів роботи НТ або для проведення конкретних заходів і
можуть мати організаційні форми відділу, проблемної групи, організаційного
комітету, наукового гуртка тощо.
4. Напрями та форми діяльності Наукового товариства
4.1. До напрямів діяльності Наукового товариства відносяться:


науково-дослідний;
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навчально-науковий (члени НТ здійснюють координацію наукової

творчості студентів початкових курсів ПЗВО «Арт академії імені Сальвадора
Далі», ПЗПВО «Мистецький коледж імені Сальвадора Далі»);


науково-організаційний;



науково-інформаційний.

4.2. До форм діяльності Наукового товариства відносяться:


наукова конференція;



круглий стіл;



конкурси та олімпіади;



наукові майстер-класи, консультації та семінари;



підготовка наукових публікацій та збірників;



відкриті захисти курсових, дипломних та магістерських робіт;



зустрічі з ученими та організаторами науки.

4.3. Діяльність НТ, окремі заходи можуть проводитися як очно, так і
заочно або віртуально, з використанням сучасних інформаційних технологій
та пристроїв.
5. Членство у Наукового товаристві
5.1. Членство в Науковому товаристві є вільним для осіб, які
навчаються та працюють в вищому навчальному закладі, і здійснюється на
добровільних засадах.
5.2. Членами Наукового товариства можуть стати особи, які навчаються
в вищому навчальному закладі, є його випускниками та працівниками,
активно займаються науковою діяльністю (беруть участь у заходах та
виступили

з науковою доповіддю) та виявили бажання працювати в

Науковому товаристві.
5.3. Рішення про прийняття у члени Наукового товариства ухвалюється
Радою Наукового товариства на підставі заяви, поданої особою на ім’я
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Голови Ради Наукового товариства, і набуває чинності з моменту його
ухвалення.
5.4. У Науковому товаристві відсутня система членських внесків чи
інших обов’язкових платежів.
5.5. Припинення членства у Науковому товаристві здійснюється за
особистою заявою на ім’я Голови Ради Наукового товариства.
5.6. Член Наукового товариства, який не виконує покладених на нього
обов’язків, визначених цим Положенням, або перестав відповідати вимогам
Положення, може бути позбавлений членства за рішенням Ради Наукового
товариства.
5.7. Особам, які мають особливі заслуги перед Науковим товариством
або зробили важливі досягнення чи відкриття в науці рішенням Ради
Наукового товариства вищого навчального закладу може надаватись статус
почесного члена Наукового товариства. Статус почесного члена Наукового
товариства зберігається довічно.
5.8. Члени Наукового товариства ПЗВО «Арт академії імені Сальвадора
Далі»мають право:
1) обирати та бути обраними у керівні органи Наукового товариства;
2) брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною
діяльністю Наукового товариства та вносити пропозиції щодо вирішення цих
питань;
3) виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших
подібних заходах, що проводить Наукове товариство;
4) бути рекомендованими Науковим товариством на подання щодо
нагородження преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами й
іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та
Статуту вищого навчального закладу;
5) отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку
Наукового товариства;
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6) вимагати від керівних органів Наукового товариства виконання своїх
обов’язків, визначених цим Положенням.
5.9. Члени

Наукового

товариства

вищого

навчального

закладу

зобов’язані:
1) дотримуватися Положення про Наукове товариство;
2) сумлінно та своєчасно виконувати покладені Науковим товариством
на них обов’язки і доручення;
3) виконувати рішення керівних органів Наукового товариства;
4) подавати звіт про свою роботу на вимогу Ради Наукового товариства
та адміністрації вишу;
5) активно брати участь у науковій роботі, виступати з доповідями на
заходах, організованих Науковим товариством;
6) надавати до Ради Наукового товариства інформацію, необхідну для
вирішення питань, пов’язаних з його діяльністю;
7) пропагувати діяльність Наукового товариства, сприяти підвищенню
престижу та авторитету Наукового товариства та вищого навчального
закладу.
5.10. Члени Наукового товариства можуть мати й інші права та
обов’язки, які не суперечать законодавству України, Статуту вищого
навчального закладу, цьому Положенню та закріплені у рішеннях Ради
Наукового товариства.
6. Порядок внесення доповнень і змін у Положення про НТ
6.1. Зміни й доповнення в дійсне Положення вносяться за пропозицією
Ради НТ й затверджуються Науковим керівником та проректором ПЗВО
«Арт академії імені Сальвадора Далі» з наукової роботи.
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