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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.2. Положення про наукове товариство студентів (далі – НТС) Національної 
металургійної академії України (далі - Положення) визначає основні 
засади створення та діяльності НТС як частини системи громадського 
самоврядування НМетАУ, що представляє інтереси обдарованої молоді 
(студентів та магістрантів), яка навчається в академії.  

1.2 Положення розроблено у відповідності до Законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про основу державної політики в сфері науки і 
науково-технічної діяльності», нормативних документів Міністерства 
освіти і науки України щодо організації наукової діяльності у вищих 
навчальних закладах, Статуту Національної металургійної академії 
України (далі – НМетАУ) та Положення про студентське 
самоврядування у НМетАУ. 

1.3. НТС НМетАУ у своїй діяльності керується Законом України "Про вищу 
освіту", іншими законодавчими актами України, нормативними 
документами Міністерства освіти і науки України, Статутом НМетАУ та 
цим Положенням. 

1.4. Зміни до Положення вносяться рішенням Конференції трудового 
колективу НметАУ за поданням правління НТС. 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НТС 

2.1. Основною метою діяльності НТС є всебічне сприяння науковій, 
винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів та магістрантів. 

2.2. У своїй діяльності НТС керується принципами: 
- верховенства наукової творчості, змагальності та конкурсності; 
- рівноправності усіх членів, самоврядування та гласності у роботі; 
- органічного зв'язку навчання та науково-дослідної роботи. 

2.3. Основними завданнями НТС є:  
- сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого 
потенціалу студентів та магістрантів; 

- пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та 
магістрантів, надання їм всебічної допомоги; 

- сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з 
широким демократичним світоглядом; 

- організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та 
культурного співробітництва; 

- інформаційна діяльність тощо. 
2.4. Для виконання своїх завдань НТС: 
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- організовує роботу студентів та магістрантів у своїх відділеннях на 
факультетах; 

- готує та представляє Вченій раді НМетАУ, ректорату, раді студентів та 
структурним підрозділам академії пропозиції щодо розвитку та 
удосконалення наукової та творчої діяльності студентів та магістрантів; 

- організовує та бере участь у щорічних наукових конференціях студентів, 
магістрантів, аспірантів та молодих вчених; 

- сприяє та організовує видання наукових праць студентів та магістрантів; 
- проводить конкурси на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи 
для стимулювання наукових досліджень студентами та магістрами; 

- організовує та заохочує студентів та магістрантів до участі у першому та 
другому турі всеукраїнських студентських олімпіад та всеукраїнських 
конкурсів студентських робіт; 

- спільно з Радою студентів НметАУ представляє кандидатів та подає 
пропозиції до Вченої Ради НМетАУ, на отримання іменних стипендій і 
премій студентами та магістрами; 

- сприяє розвитку міжвузівського співробітництва студентів та 
магістрантів; 

- здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що 
пов'язані з діяльністю НТС; 

- здійснює іншу діяльність відповідно до цього Положення. 

3. ЧЛЕНСТВО У НТС 

3.1. У роботі СНТ можуть брати участь всі студенти та магістранти НМетАУ, 
які визнають це Положення та активно займаються науковою 
діяльністю. 

3.2. Прийом у члени НТС проводиться Правлінням НТС на підставі 
письмової заяви особи, що вступає, та рекомендації відповідного 
відділення НТС. 

3.3. Члени НТС користуються правом: 
- обирати та бути обраним у керівні органи НТС; 
- брати участь в обговоренні усіх питань діяльності НТС; 
- брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших 
заходів, що проводить НТС; 

- представляти результати своєї наукової роботи у виданнях НМетАУ; 
- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку НТС. 

3.4. Члени НТС зобов'язані: 
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- дотримуватись Положення про НТС; 
- брати участь у роботі відділення НТС. 

3.5. Припинення членства у НТС 
3.5.1. Член НТС може бути виключений з Товариства за порушення 

Положення. 
3.5.2. Питання про виключення члена НТС вирішується Правлінням НТС. За 

особою, що виключена з НТС, зберігається право у місячний строк 
подати апеляцію до Правління НТС. 

3.5.3. Припинення членства у НТС може бути здійснено за заявою члена НТС 
або у випадку закінчення навчання в академії. 

4. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ НТС 

4.1. Відділення НТС 
4.1.1. Основними структурними одиницями НТС є відділення, які 

створюються за фаховим принципом на відповідних факультетах. 
4.1.2. Відділення об'єднує членів НТС факультету, які займаються науковою 

діяльністю у відповідній галузі науки. 
4.1.3. Відділення організує усю діяльність НТС на відповідному факультеті  

академії та може мати у своєму складі секції, наукові гуртки, дискусійні 
клуби тощо. 

4.1.4. Вищим органом відділення НТС є загальні збори членів НТС 
відповідного факультету. Збори вважаються правоможними за умов 
присутності більше 50% складу відділення. У період між загальними 
зборами роботою відділення НТС керує Секретар, який обирається на 
загальних зборах відділення строком на 1 рік шляхом відкритого 
голосування простою більшістю голосів.  

4.1.5. Усі рішення, прийняті загальними зборами відділення, повинні 
узгоджуватися з даним Положенням та ухвалами керівних органів 
НТС. 

4.2. Керівні органи НТС 
4.2.1. Колегіальним керівним органом НТС є Правління. 
4.2.2. Члени Правління обираються загальними зборами відділень НТС 

строком на 1 рік за квотою – два члени від кожного відділення, у тому 
числі секретар відділення. 

4.2.3. Правління НТС: 
- визначає основні напрями діяльності НТС; 
- координує діяльність відділень та інших структур НТС, заслуховує 
звіти секретарів відділень НТС; 
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- обирає Голову НТС та його заступника відкритим голосуванням 
простою більшістю голосів; 

- обирає Ученого секретаря НТС; 
- заслуховує звіти про діяльність Голови та Ученого секретаря НТС; 
- вносить пропозиції, щодо змін та доповнень до Положення про НТС; 
- затверджує символіку НТС. 
- може клопотати перед ректоратом про прийом до аспірантури НМетАУ 
осіб, що відзначились у науковій роботі та активно працювали в НТС;  

- надає рекомендації членам НТС на навчання чи стажування у 
закордонних вищих навчальних закладах. 

4.2.4. Засідання Правління НТС проводяться щомісячно. Позачергові 
засідання проводяться зарішенням Голови НТС або за вимогою 
половини відділень. 

4.2.5. Засідання Правління НТС вважаються правоможними за умови участі в 
їхній роботі не менше 50% загальної кількості членів Правління. Ухвали 
приймаються більшістю голосів присутніх членів Правління. 

4.2.6. На засіданнях Правління НТС можуть бути присутні з правом 
дорадчого голосу Проректор НМетАУ з наукової роботи та Голова 
Наукового товариства аспірантів, докторантів та молодих вчених 
НМетАУ (Голова Ради молодих вчених НМетАУ).  

4.3. Голова Правління НТС 
 4.3.1. Голова Правління НТС обирається простою більшістю голосів членів 

Правління НТС відкритим голосуванням. 
4.3.2. Голова Правління НТС є членом ради студентів НМетАУ. 
4.3.3. Голова Правління НТС: 

- здійснює керівництво поточною роботою НТС; 
- скликає збори Правління НТС, головує на них, підписує прийняті 
документи; 

- координує діяльність НТС з керівництвом НМетАУ в особі Проректора 
НМетАУ з наукової роботи та радою молодих вчених НМетАУ. 

- в період між засіданнями Правління діє в межах своїх повноважень; 
- репрезентує НТС на заходах поза межами академії; 
- може делегувати окремі повноваження своєму заступнику. 

4.4. Учений секретар НТС: 
- організує засідання Правління НТС; 
- веде діловодство НТС. 



5. 3AEE3IIETIEHH.fl AIflJIbHOCTI CHT

5.1. fim sa6esneqeHH.n 4irmnocri HTC repinHurlrBo HMeTAV saxpiuruoe 3a
HTC npnuiuleHHt, oprrexHiry Ha yMoBax 6esonrartroi opeHAH ra crBoproe
neo6xi4ui yruoBvr Arrfl fioro eSercrneHoi 4ixlruocri.

5.2..@inaHcoBolo ocHoBoro 4ianruocri HTC e Korrrrpr, Bkr3Ha.reHi B.reuorc paAoro
HMerAY.

5.3. Pemopar, AeKalnvt Sar<ynmerin raPaga MonoAr.rx BqeHr.rx HMeTAV crpr{.rrrorb
4irmuocri HTC ra fioro niAAineur.

5.4. Kepinru4llrBo HMeTAY ne Mae rpaBa Brpyqarr4cb n 4ixrssicrr HTC, 3oKpeMa
y QopruryBaHHt opraHin HTC ra nplafiHrrrx HHMpr piuens Ir1oAo cnoei

4ixlrHocri, 3a BkIKrroqeHHflM nuua4rcin, KoJrkr raKa 4ixlrHicru cyrepeqkrrb
3aKoHoAaBcrBy ra Craryry HMeTAY qr,r 3aBAae rrrKo4n iurepecaM araAenrii.

6. IIEPEXIAHI IIOJIOXEHIdfl

6.I. floloxeHHt nalynae .IuHHocri uicrs fioro 3arBepAxreHHr KouQepenqielo
rpyAoBoro KoJreKrHBy HMerAV.

6.2. Bnpo4oBxt ABox Micsqie 3 MoMeHTy na6ynx qr{M lloloxeHHrM .rr,rHnocri

opraHll cryAeHrcbKoro caMoBpflg4yBan:nfl Sarynsrerin HMeTAV Marorb
rpoBecru s6opu cryAeHrin, Ha fl:rvrx yrBopurr eillireHHf, HTC la o6parvr
ceKperapeft ni44inenr i .rrenin upanriunq HTC ni4uoni4no Ao n.r. 4.1 ra 4.2
uboro loroxeHH.rr.

He uisuirue rpbox Micsuis Ha6vrrq floroxeHHrrM qI4HHOCTI6.3.tle [Il3Hlrue TpbOX M1Cf,II1B 3 MOMeHTy HaOyTTq rIr4M IIOnO)KeHHrrM qr4HHOCTl
- o6pane sri4no 3 rr. 6.2 rlboro lloroxeHH,s llpanniHHr HTC Mae rpoBecrr4
saci4anur, Ha .rrKoMy o6paru repinuurlrBo llpanniHHn HTC nignoniAno Ao
rr.rr. 4.3 ra 4.4 usoro IIololKeHHfl.

6.4. Bupo4onx qorr,rpbox Micsrlis 3 MoMeHry ualyrm rIr4M IIoloxeHHtrM
qprsnocri 4ixlruicm HTC Mae 6yru rpI{BeAeHa y ni4uoni4Hicrb Ao rlboro
floloxeHHfl.

YsroAxeHo:
Ilpopenrop HMeTAV s uayrosoi po6orn rc.C. llpofi4ar

K.f. IO4treHroforoea Pailn cryAeHris HMeTAV
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