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ПОЛОЖЕННЯ
про Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів,
докторантів і молодих вчених
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
1.

Загальні положення

1.1. Положення регулює діяльність Наукового товариства студентів, курсантів,
слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Львівського державного
університету безпеки життєдіяльності (далі – Університет).
1.2. Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і
молодих вчених Університету (далі – НТКС) – добровільне об’єднання студентів,
курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених, для підтримання та
розвитку наукової діяльності Університету, виявлення інтелектуальних, творчих,
організаторських здібностей його учасників, формування у них зацікавленості до
науково-дослідної роботи. НТКС є частиною системи громадського самоврядування
та елементом системи моніторингу талановитої молоді Університету.
1.3. Діяльність НТКС здійснюється відповідно до законодавства України, згідно з
вимогами Міністерства освіти і науки України, Статуту, цього Положення та інших
нормативних актів Університету.
1.4. НТКС працює на засадах тісної співпраці з органами курсантського
(студентського) самоврядування Університету, має право бути колективним членом
молодіжних громадських організацій, може мати власну символіку.
1.5. Метою діяльності НТКС є поглиблення наукових знань його членів, розвиток
творчого мислення, набуття навичок науково-дослідної роботи, вивчення основ
організації і проведення наукових досліджень, всебічне сприяння науковій,
винахідницькій та іншій творчій діяльності курсантів та студентів, встановлення та
розширення наукових та творчих контактів, розвиток здібностей і допомога в їх
реалізації.
1.6. Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і
молодих вчених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або
працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки
наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.
1.7. У роботі наукового товариства студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів,
докторантів і молодих вчених беруть участь особи віком до 35 років (для
докторантів - 40 років), які навчаються або працюють в Університеті.
1.8. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність НТКС, крім
випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, статуту чи завдає шкоди
інтересам Університету.

1.9. Керівництво Університету всебічно сприяє створенню належних умов для
діяльності наукового товариства студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів,
докторантів і молодих вчених (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує
телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для
встановлення інформаційних стендів тощо).
1.10. Фінансовою основою діяльності наукового товариства студентів, курсантів,
слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених є кошти, визначені Вченою
радою Університету.
2.
Завдання і види діяльності НТКС
2.1. Основні завдання НТКС:
2.1.1. Популяризація наукової діяльності курсантів та студентів Університету та її
результатів.
2.1.2. Залучення курсантів та студентів до активної участі у науковому житті
Університету.
2.1.3. Координація науково-дослідної діяльності курсантів та студентів.
2.1.4. Участь у реалізації міжнародних, загальноукраїнських, регіональних, загально
університетських проектів та програм.
2.1.5. Підтримка тісних творчих контактів з науковими товариствами навчальних
закладів України та за її межами.
2.1.6. Виховання у членів НТКС професійної культури в науковому та службовофункціональному вимірі.
2.2. Види діяльності НТКС:
2.2.1. Організація та участь у проведенні науково-практичних конференцій,
семінарів, круглих столів та інших заходів.
2.2.2. Залучення курсантів та студентів до участі в наукових конференціях,
семінарах, «круглих столах», олімпіадах, конкурсах тощо.
2.2.3. Залучення курсантів та студентів до науково-дослідної роботи та окремих
заходів за участю провідних науковців та практичних працівників.
2.2.4. Організація роботи курсантів та студентів у науковому гуртку кафедри
пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт і в науково-дослідних лабораторіях
університету.
2.2.5. Клопотання перед керівництвом університету щодо надання курсантам і
студентам різнобічної допомоги та підтримки (юридичної, організаційної,
інформаційної та ін.).
2.2.6. Висвітлення у засобах масової інформації (за згодою відділу зв’язків з
громадськістю), мережі Інтернет, під час публічних заходів питань, пов’язаних із
діяльністю НТКС.

2.2.7. Організація обміну інформацією за напрямами досліджень з курсантськими
(студентськими) науковими організаціями інших вищих навчальних закладів,
науково-дослідними установами, практичними підрозділами органів внутрішніх
справ України та за її межами.
2.2.8. Здійснення інших видів діяльності відповідно до вимог цього Положення.
3.
Порядок прийняття (виходу) до НТКС.
3.1. Умови та порядок прийняття до НТКС.
3.1.1. Членами НТКС за власною волею та вибором можуть стати курсанти,
студенти, які визнають Положення про НТКС, добре засвоюють навчальну
програму і виявляють прагнення та здібності до науково-дослідної роботи.
3.1.2. Курсанти та студенти, які вступили до складу наукового гуртка кафедри,
автоматично набувають статусу членів НТКС.
3.2. ВОНДД займається створенням або поновленням списку НТКС за поданням
кафедр кожного навчального року у вересні.
3.3. Умови припинення членства в НТКС.
3.2.1. Зі складу НТКС можна вийти автоматично у зв’язку із закінченням навчання
(роботи) в Університеті або за власним бажанням на підставі письмової заяви
(рапорту) про припинення членства у НТКС.
3.2.2. Член НТКС, який вчиняє дії, що заподіюють шкоду або підривають авторитет
НТКС, не виконує обов’язки, покладені на нього цим Положенням, не займається
науково-дослідною роботою, порушує дисципліну, має незадовільні показники у
навчанні, може бути виключений з НТКС за рішенням Ради молодих вчених
відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
4.
Права та обов’язки членів НТКС
4.1. Член НТКС має право:
4.1.1. Обирати та бути обраним до складу НТКС.
4.1.2. Брати участь у всіх заходах, які проводяться НТКС, і в обговоренні питань
діяльності НТКС.
4.1.3. Вносити пропозиції стосовно вдосконалення форм та методів діяльності
НТКС.
4.1.4. Залучати до наукової діяльності НТКС курсантів та студентів, які прагнуть
стати кандидатами в члени НТКС.
4.1.5. Вести роз’яснювальну роботу серед курсантів та студентів з метою залучення
їх до наукової діяльності.
4.1.6. Отримувати інформаційну та інші види допомоги з боку НТКС.
4.1.7. Користуватися бібліотечними фондами університету.

4.1.8. Подавати свої праці для участі в університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних науково-практичних заходах (конференціях,
семінарах, олімпіадах, конкурсах тощо).
4.2. Член НТКС зобов’язаний:
4.2.1. Дотримуватися вимог цього Положення.
4.2.2. Виконувати рішення активу НТКС, прийняті в межах їх повноважень,
визначених цим Положенням.
4.2.3. Виконувати взяті на себе доручення та обов’язки.
4.2.4. Брати активну участь в роботі НТКС та сприяти розвитку НТКС.
4.2.5. Брати активну участь у науковій діяльності університету або за його межами.
4.2.6. Вчасно інформувати відповідального за НДР кафедри про результати своєї
наукової діяльності.
4.2.7. Не вчиняти дій, що завдають шкоди або підривають авторитет НТКС та
університету.
4.3. Види заохочень:
4.3.1. До члена НТКС можуть бути застосовані такі додаткові заходи заохочення:
–подяка за успішну наукову роботу;
–нагородження грамотою, дипломом за участь у науково-практичних заходах та
активну участь в організації роботи НТКС;
–опублікування якісно підготовлених наукових статей у фахових виданнях
університету;
–рекомендація для вступу до магістратури та ад’юнктури (аспірантури) вищих
навчальних закладів України тощо.
4.3.2. За погодженням з керівництвом Університету бути звільненим від
господарських і громадських робіт (нарядів – для атестованих осіб), у тому числі
загальноуніверситетських, у випадку залучення для забезпечення проведення та
участі у різноманітних науково-практичних заходах – на період їх проведення.
5. Структура та керівні органи НТКС
5.1. Вищим органом НТКС є збори НТКС, які скликаються двічі на рік, в останню
п’ятницю жовтня та у березні у рамках проведення в університеті щорічної науковопрактичної конференції студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і
молодих вчених.
5.2. Збори НТКС проводяться науково-педагогічними працівниками відділу
організації науково-дослідної діяльності.
5.3. Збори НТКС приймають своє рішення простою більшістю голосів
зареєстрованих учасників. Вони мають право вносити свої пропозиції щодо
діяльності НТКС.
5.4. До компетенції зборів НТКС відноситься:

5.4.1. Обговорення Положення про НТКС, змін і доповнень до нього.
5.4.2. Визначення основних напрямів діяльності НТКС.
5.4.3. Заслуховування звіту голови НТКС про діяльність НТКС.
5.4.4. Обрання голови НТКС, його заступника, секретаря НТКС, затвердження
складу представників наукових гуртків, рекомендованих ними до складу Ради
молодих вчених.
5.5 Для координації поточної діяльності НТКС створюється Рада молодих вчених,
щодо якої розробляється окреме Положення.
6. Дострокове припинення повноважень членів НТКС
6.1. Підставою для дострокового припинення повноважень членів НТКС є:
6.1.1. Особиста письмова заява (рапорт) про вихід із НТКС.
6.1.2. Невиконання або неналежне виконання повноважень, покладених на них цим
Положенням.
7.
Взаємовідносини НТКС із іншими структурними підрозділами
7.1. НТКС тісно взаємодіє з відділом організації наукової роботи університету.
7.2. Члени НТКС співпрацюють із:
– кафедрами – з метою отримання кваліфікованих консультацій щодо виконання під
керівництвом науково-дослідних робіт;
– науковими гуртками, що діють при кафедрах, різноманітними курсантськостудентськими творчими колективами тощо.
7.3. У межах своєї компетенції НТКС може вступати у взаємовідносини з іншими
аналогічними об’єднаннями, що діють у вищих навчальних закладах України, щодо
запозичення й узагальнення позитивного досвіду у сфері науково-дослідної роботи
курсантів і студентів, удосконалення форм і методів цієї діяльності.
8.
Контроль і перевірка діяльності НТКС
8.1. Загальний контроль за діяльністю НТКС здійснює проректор з науководослідної роботи.
8.2. Поточну перевірку стану роботи НТКС проводять відповідальний від РМВ,
від ВОНДД.
8.3. Загальну координацію діяльності НТКС здійснює працівник відділу
організації науково-дослідної роботи, на якого покладено це завдання відповідно до
затверджених функціональних обов’язків.
9.
Порядок внесення змін і доповнень до Положення
9.1. Внесення змін і доповнень до Положення про НТКС є компетенцією зборів
НТКС.
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