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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1.1. Наукове студентське товариство (далі − НСТ) Державного вищого
навчального закладу «Маріупольський будівельний коледж» є одним з органів
студентського самоврядування, що сприяє розвитку студентської науки та
поширенню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі.
1.2. Положення про Наукове студентське товариство Державного вищого
навчального

закладу

«Маріупольський

будівельний

коледж»

(далі

–

Положення) регламентує діяльність НСТ в Державному вищому навчальному
закладі «Маріупольський будівельний коледж» (далі – ДВНЗ «МБК»).
1.3. Діяльність НСТ здійснюється відповідно до Законів України «Про
освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», а
також відповідних нормативних документів: статуту ДВНЗ «МБК», наказів
директора, розпоряджень заступника директора з навчальної роботи.
1.4.

НСТ

співпрацює

з

адміністрацією

коледжу,

студентськими

науковими гуртками, первинною студентською профспілковою організацією
коледжу, а також державними органами України, громадськими об’єднаннями
в Україні та за кордоном.
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ
2.1. НСТ функціонує з метою координаційного, організаційного та
науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення
сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів
коледжу, участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та
науково-технічних проблем, сприяє розвитку науки та поширенню інтересу до
науково-дослідної діяльності в молодіжному середовищі.
2.2. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у ДВНЗ «МБК»
є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції
наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.
2.3. Основні завдання НСТ:
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– активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності
серед студентів з метою забезпечення найбільш глибокого і повного оволодіння
обраною

спеціальністю,

формування

навичок

самостійного

проведення

наукових досліджень та творчого підходу до вирішення актуальних науковопрактичних та теоретичних проблем;
– залучення обдарованої молоді до активної участі у науково-дослідній
діяльності циклових комісій ДВНЗ «МБК»;
– популяризація серед студентів досягнень науки і техніки, посилення
наукового аспекту в підготовці майбутніх фахівців;
– заохочення студентів, які досягли помітних успіхів у науково-дослідній
роботі;
– сприяння підготовці та участі талановитих студентів коледжу в
олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, академічних програмах,
конкурсах на отримання грантів, премій, стипендій для молодих вчених і
студентів;
– організація та розвиток внутрішнього та міжнародного наукового
співробітництва, співробітництва з іншими коледжами та технікумами;
– сприяння в організації та проведенні тематичних олімпіад, семінарів,
наукових конференцій, круглих столів та інших наукових заходів;
– пошук та впровадження нових форм організації наукової діяльності
осіб, що навчаються в коледжі;
–

співпраця

з

іншими структурними підрозділами та

органами

студентського самоврядування коледжу, а також з науковими товариствами
студентів та аспірантів вищих навчальних закладів України;
– висвітлення результатів своєї діяльності на веб-сайті ДВНЗ «МБК»;
– налагодження зв’язків з благодійними фондами, спонсорами для
підтримки діяльності НСТ;
– узагальнення і поширення досвіду організації наукової роботи студентів
коледжу;
– одержання конкурентоспроможних наукових результатів;
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– застосування нових наукових, науково-технічних знань;
– формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного
забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок;
– здійснення інших видів діяльності, які відповідають цьому Положенню.
3. ЧЛЕНСТВО В НСТ
3.1. Членство в НСТ є вільним для студентів і здійснюється на
добровільних засадах.
3.2. Членами НСТ можуть стати студенти коледжу, які виявили бажання
брати участь в діяльності НСТ та визнають Положення про НСТ ДВНЗ «МБК».
3.3. Прийом в члени НСТ та відрахування з його складу здійснюється на
засіданні Ради НСТ коледжу шляхом відкритого голосування простою
більшістю голосів.
3.4. Прийом в члени НСТ відбувається відповідно до заяви охочого
вступити до складу товариства.
4. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЧЛЕНІВ НСТ
4.1. Члени НСТ зобов’язані:
– дотримуватися всіх вимог цього Положення;
– сумлінно та вчасно виконувати доручення керівних органів НСТ з
організації його роботи;
– брати активну участь у роботі НСТ;
– підвищувати свій науковий рівень.
4.2. Члени НСТ мають право:
– обирати та бути обраними у керівні органи НСТ;
– брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною
діяльністю НСТ;
– брати участь у регіональних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах,
бути присутніми та виступати з доповідями на наукових семінарах,
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конференціях,

інших

наукових

заходах,

бути

ініціаторами

та

співорганізаторами їх проведення;
– отримувати методичну та інформаційну допомогу від керівництва НСТ
та адміністрації коледжу;
– подавати пропозиції щодо залучення нових членів, нагородження
найактивніших студентів, а також відзначення кращих наукових керівників;
– встановлювати і розвивати контакти з навчальними установами,
провідними науковими центрами, громадськими і благодійними фондами.
4.3. Члени НСТ можуть мати додаткові права, що не суперечать цьому
Положенню.
5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА НСТ
Організаційна структура HCT ЕПК ЗНУ представляє з себе багатогранний
механізм, який представляє з себе наступну схему:
5.1. НСТ діє на рівні всього коледжу відповідно до цього Положення.
5.2 Офіційними документами про діяльність НСТ ДВНЗ «МБК», окрім
цього положення, про засідання Координаційної ради та клубів є Протокол
засідання, у якому вказано присутніх членів, підняті питання та вирішені задачі.
5.3. Найвищім керівним органом HCT є Загальні збори членів HCT
(скликаються 1 раз на семестр, на початку навчального року), які обирають
таємним голосуванням склад Координаційної ради HCT і затверджують
Положення про НСТ ДВНЗ «МБК», вносять з пропозицій дійсних членів
товариства необхідні зміни і виправлення будь-якого характеру.
5.4. Координаційна рада представляє собою структуру, що складається з
голів всіх підрозділів HCT, займається затвердженням тимчасових планів
роботи, складу структурних підрозділів, їх керівництва, загальної кількості і
профільної спрямованості членів і кандидатів НСТ.
5.5. Проблемно-дискусійний творчій форум − структура, яка займається
розповсюдженням інформації щодо проектів, які реалізуються НСТ ДВНЗ
«МБК», адміністрацією та педагогічним колективом коледжу, обговоренням
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загальних проблем наукової діяльності. В його роботі за запрошенням
керівництва НСТ приймають участь викладачі коледжу, які займаються
науково-пошуковою діяльністю з певних вузькоспеціалізованих актуальних
навчально-дослідницьких проблем.
6. ФУНКЦІЇ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НСТ
6.1. Координаційна Рада:
— узгоджує діяльність всіх постійних та тимчасових структур HCT;
— розв’язує протиріччя, що виникають в ході діяльності структур HCT;
—розробляє плани роботи, видає постанови та забезпечує їх практичне
впровадження в діяльність HCT;
— розглядає пропозиції, подані членами HCT, щодо вдосконалення
роботи HCT.
6.2. Голова НСТ:
— забезпечує матеріально-технічну сторону діяльності клубів та інших
підрозділів НСТ;
— надає приміщення, матеріали та устаткування, що знаходяться в
розпорядженні НСТ, для проведення заходів НСТ;
— головує на засіданнях Координаційної ради;
— виступає зі звітом про діяльність НСТ на Загальних зборах членів
НСТ;
— представляє НСТ на Студентській Раді та в органах студентського
самоврядування ДВНЗ «МБК»;
— представляє НСТ у стосунках з іншими науково-дослідницькими
установами та організаціями інших ВНЗ Маріуполя і України.
6.3. Заступник Голови НСТ виконує обов’язки Голови НСТ у випадку
його відсутності, а у випадку припинення Головою НСТ своїх повноважень
стає виконуючим обов’язки Голови НСТ (до обрання нового Голови НСТ).
6.4. Секретар НСТ:
— веде діловодство НСТ;
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— підписом засвідчує документи НСТ і затверджує/узгоджує будь-які
рішення Координаційної Ради НСТ ДВНЗ «МБК»;
— веде облік членів і кандидатів у члени НСТ;
— займається обліком наукових робіт членів НСТ та їх підготовкою до
публікації в збірках наукових праць ДВНЗ «МБК» тощо;
— здійснює інформаційне забезпечення діяльності НСТ та його
підрозділів.
7. ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НСТ
7.1. Клуби спеціальних, точних та гуманітарних наук:
— сприяють індивідуальній дослідницькій діяльності студентів-членів
клубу за темою курсової роботи, дипломного проекту;
— влаштовують дискусії у формі міні-конференції в складі відповідної
секції (проводиться періодично − 1 раз на місяць); — готують та проводять
наукові студентські конференції та диспути;
7.2. Проблемно-дискусійний творчій форум:
— оголошує тематику й зміст колективного дослідницького проекту на
загальному зібранні/форумі;
— формує робочі групи та затвердження кандидатури керівника групи; —
займається реалізацією проектів через оголошення/публікацію звіт- доповідей
щодо практичної реалізації проекту на Координаційній Раді.
7.3. Загальні круглі столи: проводяться з ініціативи членів НСТ з певної
проблематики та відповідно до приналежності до клубу.
7.4. До виконання наукових і науково-технічних робіт у коледжі можуть
залучатися педагогічні працівники, інші працівники вищих навчальних
закладів, особи, які навчаються у вищому навчальному закладі, а також
працівники інших організацій.
8. СПІВПРАЦЯ НСТ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ КОЛЕДЖУ
8.1 Адміністрація коледжу:
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– співпрацює з НСТ коледжу на засадах всебічного сприяння та взаємодії;
– створює належні умови для ефективної діяльності НСТ;
– надає інформаційну, правову, організаційно-методичну та фінансову
допомогу для забезпечення функціонування НСТ коледжу.
8.2 Адміністрація коледжу має право:
– отримувати інформацію про діяльність НСТ;
– скликати позачергову конференцію НСТ коледжу у випадках
недотримання органами НСТ цього Положення;
– брати участь у заходах, організованих НСТ;
– заслуховувати звіти голови НСТ на засіданнях Педагогічної ради ДВНЗ
«МБК»;
– слідкувати за наданням звітів керівництва НСТ Студентській раді ДВНЗ
«МБК».
8.3. Адміністрація коледжу повинна здійснювати заходи із запобігання
академічному плагіату - оприлюдненню (частково або повністю) наукових
результатів, отриманих студентами та викладачами ДВНЗ «МБК», як
результатів власного дослідження та/або відтворенню опублікованих текстів
інших авторів без відповідного посилання.
8.4. Всі наукові праці є інтелектуальною власністю коледжу, якщо роботи
рецензовані коледжем.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
Виключне право на внесення змін та доповнень до цього Положення
мають Загальні збори НСТ коледжу. Пропозиції про зміни та доповнення до
цього Положення вносяться відповідно до Регламенту Загальних зборів НСТ
коледжу.

