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ВВЕДЕНО В ДІЮ 

наказом ВСП «КТЕФК КНТЕУ» 

від 23 грудня 2020 р. № 10 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Наукове товариство здобувачів освіти 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ» 

 

1. Загальні положення 

 

1.1 Положення про Наукове товариство здобувачів освіти (далі – 

Положення) регламентує порядок його створення і функціонування у 

Відокремленому структурному підрозділі «Київський торговельно-економічний 

фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного 

університету» (далі – ВСП «КТЕФК КНТЕУ»). 

1.2 Наукове товариство здобувачів освіти ВСП «КТЕФК КНТЕУ» (далі – 

Товариство) є добровільним творчим об’єднанням, що сприяє розвитку науки та 

виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі коледжу. 

1.3 Мета – сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності 

здобувачів освіти ВСП «КТЕФК КНТЕУ». 

1.4 Повна офіційна назва товариства – Наукове товариство здобувачів 

освіти Відокремленого структурного підрозділу «Київський торговельно-

економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-

економічного університету». Скорочена назва – НТЗО ВСП «КТЕФК КНТЕУ» 

може використовуватися разом із повною назвою в офіційних документах. 

1.5 Товариство проводить роботу відповідно до законодавства України, 

Положення про ВСП «КТЕФК КНТЕУ», його наказів та розпоряджень і 

Положення про Товариство. Проведення заходів Товариство узгоджує з 

адміністрацією. 

1.6 Товариство може використовувати свою символіку, герб ВСП «КТЕФК 

КНТЕУ» та інші засоби ідентифікації, які затверджуються зборами членів 

Товариства. 
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1.7 Керівним органом Товариства є Рада товариства. 

1.8 Основні принципи діяльності НТЗО: 

 пріоритетність та свобода наукової творчості; 

 добровільність;  

 колегіальність;  

 відкритість; 

 рівність членів Товариства; 

 акумулювання і примноження наукового потенціалу 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ», що сприяє професійному становленню, накопиченню 

досвіду, творчому зростанню майбутніх кадрів; 

 органічний зв’язок навчання та науково-дослідної роботи;  

 неприналежності до жодних політичних партій, релігійних організацій 

та рухів. 

1.9 Товариство діє самостійно, а також у співпраці із завідувачами 

відділень / керівництвом факультетів, органами студентського самоврядування, 

державними органами, громадськими об’єднаннями України й інших країн світу, 

діяльність яких не суперечить принципам діяльності Товариства. 

1.10 Місцезнаходження НТЗО ВСП «КТЕФК КНТЕУ»: Україна, 03115, 

м. Київ, вул. Львівська, 2/4. 

 

2. Мета та завдання діяльності НТЗО ВСП «КТЕФК КНТЕУ» 

 

2.1 Метою діяльності Товариства є всебічне сприяння науковій, 

винахідницькій та іншій творчій діяльності здобувачів освіти, створення умов 

для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в коледжі, 

розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, 

популяризація економічної науки, розвиток інноваційної діяльності, 

організаційна допомога керівництву ВСП «КТЕФК КНТЕУ» в оптимізації 

наукової та навчальної роботи. 

2.2 Основними завданнями Товариства є: 

1) сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого 

потенціалу здобувачів освіти, пошук та підтримка талановитих дослідників серед 

здобувачів освіти, надання їм всебічної допомоги; 

2) сприяння підвищенню якості наукових досліджень та впровадженню 

результатів науково-дослідної роботи; 

3) сприяння формуванню особистості дослідника з широким світоглядом; 

4) організація та розвиток наукового та культурного співробітництва в 

коледжі; 

5) захист прав та інтересів осіб, які навчаються у ВСП «КТЕФК КНТЕУ», 

зокрема щодо питань наукової діяльності; 

6) узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи у 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ». 

2.3 Для виконання своїх завдань Товариство: 

1) проводить організаційні, наукові та освітні заходи, зокрема: наукові 
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конференції, науково-методичні та дослідницькі семінари, виставки, круглі 

столи, лекції, інтелектуальні ігри, дебати, зустрічі з вченими та провідними 

фахівцями-практиками України й інших країн світу; 

2) популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє 

залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності; 

3) представляє інтереси здобувачів освіти перед адміністрацією 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ» та іншими організаціями з питань наукової роботи та 

розвитку академічної кар’єри; 

4) ініціює та подає пропозиції на розгляд студентського самоврядування, 

адміністрації та педагогічної ради ВСП «КТЕФК КНТЕУ» щодо конкурсів 

наукових робіт для матеріального і морального заохочення членів НТЗО; 

5) сприяє діяльності студентських гуртків, створених на циклових комісіях 

/ катедрах, відділеннях / факультетах коледжу; 

6)  популяризує наукову діяльність на офіційному інтернет-сайті 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ»;  

7) створює умови для реалізації прав здобувачів освіти на інформацію з 

метою їх залучення до формування та реалізації внутрішньої і зовнішньої 

політики ВСП «КТЕФК КНТЕУ»; 

8) забезпечує дотримання екологічної політики ВСП «КТЕФК КНТЕУ», 

проведення заходів щодо її реалізації та розвиток екологічної свідомості; 

9) забезпечує належне функціонування та постійне удосконалення системи 

управління якістю ВСП «КТЕФК КНТЕУ»; 

10) здійснює іншу діяльність, передбачену законодавством України, 

Положенням про ВСП «КТЕФК КНТЕУ» та цим Положенням. 

 

3. Права та обов’язки Товариства 

 

3.1 Члени Товариства мають право: 

1) вносити на розгляд адміністративній раді коледжу проєкти та пропозиції 

з питань, що належать до компетенції Товариства; 

2) проводити організаційні, наукові та освітні заходи; 

3) популяризувати наукову діяльність серед студентської молоді, сприяти 

залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності; 

4) одержувати необхідну інформацію;  

5) брати участь у засіданнях, нарадах, що проводяться у 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ» та самоврядних організаціях. 

3.2 Члени Товариства зобов’язані: 

1) дотримуватися цього Положення; 

2) сумлінно виконувати рішення керівних органів Товариства; 

3) на вимогу органів Товариства вчасно надавати інформацію, необхідну 

для вирішення питань, пов’язаних з його діяльністю та звіт про свою роботу; 

4) брати активну участь у науковій роботі ВСП «КТЕФК КНТЕУ»; 

5) забезпечувати дотримання прав та інтересів здобувачів освіти, сприяти 

виконанню здобувачами освіти своїх обов’язків; 

6) координувати свою діяльність у ВСП «КТЕФК КНТЕУ» з іншими 
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студентськими об’єднаннями, осередками, радою студентського самоврядування 

тощо; 

7) інформувати про свою діяльність адміністрацію ВСП «КТЕФК КНТЕУ», 

узгоджувати в установленому порядку зміни і доповнення до Положення про 

Товариство та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних 

та робочих органів коледжу. 

 

4. Організаційна структура НТЗО ВСП «КТЕФК КНТЕУ»  

та членство у Товаристві 

 

4.1 На рівні ВСП «КТЕФК КНТЕУ» діють такі органи Товариства: Рада 

Товариства та інші органи, які визначаються окремим документом, що 

затверджується зборами НТЗО. 

4.2 Товариство очолює Голова, яким може бути науково-педагогічний, 

педагогічний працівник коледжу. 

4.3 До складу Ради Товариства входять: 

 Голова Товариства; 

 Заступник Голови Товариства, яким може бути здобувач освіти коледжу. 

4.4 На засіданнях Ради Товариства можуть бути присутні представники 

адміністрації відповідного рівня з правом дорадчого голосу. 

4.5 Членство в Товаристві є вільним для осіб, які навчаються у 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ», і здійснюється на добровільних засадах. Його членами 

можуть стати особи, які виявили бажання працювати в Товаристві і визнають 

його Положення. 

 

5. Рада НТЗО ВСП «КТЕФК КНТЕУ» 

 

5.1 Вищим представницьким органом Товариства є Рада, що в межах своїх 

компетенцій має право на визначення загальних засад функціонування органів 

НТЗО у ВСП «КТЕФК КНТЕУ» та контроль за їх діяльністю. 

5.2 Члени Ради обираються за поданням завідуючих факультету / 

відділенням та Радою студентського самоврядування коледжу по 3 здобувачів 

освіти від кожного факультету / відділення. 

5.3 Рада Товариства: 

1) вносить зміни й доповнення до цього Положення і подає їх для 

затвердження директору коледжу; 

2) затверджує програму та визначає основні напрямки діяльності 

Товариства; 

3) обирає заступника Голови Товариства та припиняє його повноваження; 

4) приймає за поданням Ради символіку НТЗО ВСП «КТЕФК КНТЕУ» та 

інших засобів ідентифікації Товариства; 

5) здійснює іншу діяльність згідно з цим Положенням. 

5.4 Засідання Ради проводиться у черговому або позачерговому порядку. 

Чергові – скликаються Головою НТЗО 1 раз у 2-місяці. Позачергові скликаються 

Радою Товариства за своїм рішенням. 
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5.5 Заступник Голови Товариства виконує функції секретаря засідання 

Ради і фіксує хід їх засідання протоколом. Протокол зборів підписується 

Головою та секретарем зборів, і його копія направляється до адміністрації 

коледжу. 

5.6 Рішення про призначення Голови та заступника Голови Товариства 

вводиться в дію наказом ВСП «КТЕФК КНТЕУ». 

 

6. Співпраця НТЗО з адміністрацією 

 

6.1 Товариство співпрацює з адміністрацією та Радою студентського 

самоврядування коледжу, відділень / факультетів та об’єднаннями здобувачів 

освіти. 

6.2 Адміністрація коледжу має право: 

1) отримувати інформацію про діяльність Товариства (плани, звіти, копії 

протоколів, засідань, інформацію про поточну діяльність тощо); 

2) скликати позачергові засідання Ради Товариства у випадках 

недотримання його органами Положення про ВСП «КТЕФК КНТЕУ» або цього 

Положення; 

3) брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, 

що проводять органи Товариства. 

6.3 Адміністрація коледжу: 

1) усебічно сприяє діяльності НТЗО ВСП «КТЕФК КНТЕУ»; 

2) створює умови, необхідні для ефективної діяльності 

НТЗО ВСП «КТЕФК КНТЕУ»; 

3) надає за можливістю інформаційну, правову, фінансову, матеріальну та 

інші види підтримки діяльності Товариства. 

 

7. Перехідні положення 

 

7.1 Це Положення затверджується педагогічної радою 

ВСП «КТЕФК КНТЕУ». 

7.2 Протягом двох навчальних місяців з моменту набуття чинності цього 

Положення Рада Товариства скликає засідання з метою обрання відповідно до 

цього Положення заступника голови Товариства, вирішення інших питань, 

пов’язаних з діяльності НТЗО ВСП «КТЕФК КНТЕУ». 

7.3 Діяльність Товариства має бути приведена у відповідність до цього 

Положення протягом трьох навчальних місяців з моменту набуття чинності 

цього Положення. 


