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Загальні положення
1. Це положення про Наукове товариство творчої молоді
Білоцерківського національного аграрного університету регламентує порядок
функціонування Наукового товариства творчої молоді (далі – НТТМ) в
Білоцерківському національному аграрному університеті (далі –Університет).
2. НТТМ Університету покликане сприяти підвищенню інтересу до
науково-дослідної діяльності та зростанню творчої ініціативи у студентської
та аспірантської молоді університету.
3. Повна офіційна назва товариства – Наукове товариство творчої
молоді Білоцерківського національного аграрного університету. Разом із
повною назвою в офіційних документах може використовуватись скорочена
назва – НТТМ БНАУ.
4. Наукове товариство творчої молоді (НТТМ) Університету є
однією з форм студентської самоорганізації й самоуправління в галузі
наукової роботи, розвитку творчих здібностей і навичок самостійної наукової
діяльності студентів та аспірантів.
5. Діяльність Наукового товариства здійснюється відповідно до
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
«Про наукову та науково-технічну діяльність», Статуту Університету і цього
Положення.
6. У своїй діяльності НТТМ керується такими принципами:

рівноправності членів НТТМ, гласності і колегіальності у роботі;

пріоритетності наукової творчості та змагальності;

добровільності членства в НТТМ та виборності керівних органів
наукового товариства;

органічного зв'язку навчання та науково-дослідної роботи;

накопичення і примноження наукового потенціалу Університету
та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.
7. НТТМ БНАУ діє у співпраці з керівництвом Університету, факультетів,
органами студентського самоврядування БНАУ, первинною профспілковою
організацією, узгоджує проведення своїх заходів з адміністрацією.
Мета діяльності і завдання НТТМ БНАУ
8. Метою діяльності НТТМ є створення умов для розкриття
наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в університеті,
розвитку у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи,
популяризації різних галузей науки у вищому навчальному закладі, розвитку
інноваційної діяльності, організаційної допомоги керівництву вищого
навчального закладу в оптимізації наукової та навчальної роботи.
9. Основними завданнями НТТМ є:

залучення студентів, які навчаються в Університеті, до науководослідницької роботи;
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виховання гармонійно розвиненої особистості студента та
аспіранта;

підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної
роботи студентів та аспірантів університету з метою набуття ними
практичного досвіду роботи з фахового спрямування;

допомога студентам в опануванні та поглибленому вивченні
дисциплін навчального плану, оволодінні сучасними методиками і навичками
проведення самостійних наукових досліджень;

сприяння вирішенню конкретних практичних проблем суб'єктів
господарювання через залучення творчого потенціалу студентів та
аспірантів;

пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які
навчаються в Університеті, надання їм всебічної допомоги;

організація та розвиток співробітництва з іншими вищими
навчальними закладами, науковими установами та організаціями,
міжнародного наукового і культурного співробітництва;

пошук та сприяння запровадженню нових форм роботи осіб, які
навчаються в Університеті;

узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи
студентів і аспірантів, які навчаються в Університеті;

створення сприятливих умов для участі студентів та аспірантів в
наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях;

висвітлення наукової діяльності студентів та аспірантів у засобах
масової інформації.
10. Відповідно до своєї мети діяльності та завдань НТТМ БНАУ:
 організовує роботу осіб, які навчаються в Білоцерківському НАУ, в
наукових осередках, заохочує їх до участі у науковому житті Університету;
 організовує та проводить наукові конференції молодих учених,
дослідницькі семінари, форуми, виставки, круглі столи, лекції, дебати,
інтелектуальні ігри, зустрічі з відомими науковцями, презентації наукових
проектів та інші науково-освітні роботи;
 бере участь та сприяє розробці і реалізації проектів, що можуть бути
запропоновані
підприємствами
та
організаціями
різних
форм
господарювання;
 співпрацює та координує свою роботу з науковими товариствами
інших вищих навчальних закладів;
 сприяє виданню наукових праць студентів і аспірантів, а також їх
розміщенню на веб-сайті Університету;
 проводить конкурси наукових робіт на здобуття грантів та інші
заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень осіб, які
навчаються в університеті;
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 висвітлює свою діяльність на інтернет-сайті БНАУ, в
університетській газеті «Університет», а також в інших засобах масової
інформації;
 поширює серед студентів і аспірантів університету інформацію про
наукові заходи вищих навчальних закладів, наукових організацій та установ
України та інших країн;
 за дорученням керівництва вищого навчального закладу
розповсюджує інформацію серед студентів Університету про проведення
наукових заходів, конкурсів і т.д., а також бере участь в організації їх
проведення;
 співпрацює з науково-дослідною частиною БНАУ;
 здійснює іншу діяльність, що відповідає меті та завданням
Наукового товариства і не суперечить законодавству України, Статуту
Університету і цьому Положенню.
Організаційна структура НТТМ БНАУ
11. На рівні Університету діють такі органи НТТМ:
 Конференція НТТМ БНАУ;
 Рада НТТМ БНАУ.
12. Загальне організаційно-методичне керівництво науковою
роботою студентів Університету здійснюється Радою НТТМ БНАУ, яка є
постійно діючим колегіальним виконавчим органом, що виконує
координаційні функції та керує поточною роботою Наукового товариства.
13. Очолює Раду Голова НТТМ, який обирається на засіданні Ради,
за наявності двох третин членів ради простою більшістю голосів. Голова
звітує про роботу в кінці терміну обрання.
14. Голова та члени Ради НТТМ працюють на громадських засадах.
15. Рішення Ради НТТМ БНАУ є обов'язковими до виконання всіма
членами Наукового товариства.
16. Керівництво науковою студентською роботою на факультетах
здійснюють наукові керівники-консультанти. Організаційну допомогу
надають координатори НТТМ факультетів, визначені наказом ректора, які
узгоджують свою діяльність з Радою НТТМ.
17. Рада НТТМ Університету звітується і обирається на пленарних
наукових конференціях студентів, аспірантів. До складу Ради входять не
менше двох студентів, аспірантів від кожного із факультетів.
18. Основною формою організаційної роботи ради НТТМ є засідання, які
проводяться за необхідності, проте не менше ніж два рази упродовж семестру. На
засіданнях визначають стан науково-дослідної роботи студентів, заслуховують звіти
про роботу факультетських рад, окремих секторів, організовують науковопрактичні методичні конференції, виставки, конкурси студентських робіт тощо.
19. На засіданнях органів НТТМ можуть бути присутні представники
керівництва вищого навчального закладу із правом дорадчого голосу.
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20. Організаційною основою проведення наукової студентської
роботи є НДЧ, проблемні науково-дослідні лабораторії і кафедри, при яких
працюють наукові гуртки.
21. Робота гуртків проводиться відповідно до планів науководослідної роботи під керівництвом завідувачів кафедр, які подають звіт про
роботу наукових гуртків за календарний рік у деканат не пізніше 15 грудня, а
деканат – в раду НТТМ Університету до 25 грудня поточного року.
Права й обов'язки Ради НТТМ
22. Членство в НТТМ БНАУ є вільним для студентів Університету і
здійснюється на добровільних засадах.
23. Членами Наукового товариства можуть стати аспіранти, а також
студенти, які активно займаються науковою діяльністю, визнають це
Положення та виявили бажання працювати в НТТМ.
24. Рішення про прийняття у члени Наукового товариства
ухвалюється Радою НТТМ.
25. У НТТМ БНАУ відсутня система членських внесків чи інших
обов'язкових платежів.
26. Припинення членства у Науковому товаристві здійснюється за
особистою заявою на ім'я Голови Наукового товариства.
27. Член Наукового товариства, який не виконує покладені на нього
обов'язки, визначені цим Положенням, може бути позбавлений членства за
рішенням Ради НТТМ.
28. Особа, позбавлена членства в НТТМ за рішенням Ради, має право
на апеляцію до Конференції Наукового товариства. Рішення Конференції
НТТМ є остаточним та оскарженню не підлягає.
29. У разі припинення особою навчання в університеті його членство
в Науковому товаристві автоматично припиняється, окрім випадків,
передбачених цим Положенням.
30. Члени НТТМ зберігають свої повноваження під час академічної
відпустки, після отримання диплома бакалавра, спеціаліста або магістра за
умови продовження навчання з нового навчального року у Білоцерківському
національному аграрному університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«спеціаліст», «магістр» або в аспірантурі (інтернатурі, докторантурі).
31. Особам, які мають особливі заслуги перед Науковим товариством,
або зробили важливі досягнення чи відкриття в науці рішенням Конференції
НТТМ БНАУ може надаватись статус почесного члена Наукового
товариства.
32. Почесний член НТТМ БНАУ має ті ж самі права, що визначені
для членів Наукового товариства університету в пункті 34 цього Положення,
окрім права голосування, та не може бути обраний на керівні посади НТТМ.
33. Статус почесного члена НТТМ БНАУ зберігається довічно.
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34. Члени НТТМ БНАУ мають право:

обирати та бути обраними у Раду НТТМ;

брати участь в обговоренні питань, пов'язаних з організаційною
діяльністю НТТМ, та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;

виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та
інших подібних заходах, що проводить НТТМ;

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 університету;

отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку
Наукового товариства;

вимагати від керівних органів НТТМ своїх обов'язків,
визначених цим Положенням.
Члени Наукового товариства можуть мати й інші права, які не
суперечать законодавству України і цьому Положенню.
35. Члени НТТМ БНАУ зобов'язані:
 дотримуватися Положення про НТТМ БНАУ;

сумлінно та своєчасно виконувати покладені Науковим
товариством на них обов'язки;

виконувати рішення керівних органів Наукового товариства;

подавати звіт про свою роботу на вимогу керівних органів
НТТМ;

активно брати участь у науковій роботі, виступати з доповідями
на заходах, організованих НТТМ БНАУ;

надавати керівним органам Наукового товариства інформацію,
необхідну для вирішення питань, пов'язаних з його діяльністю;

пропагувати діяльність Наукового товариства, сприяти
підвищенню престижу та авторитету Наукового товариства та Університету.
Члени Наукового товариства виконують й інші обов'язки, які
витікають з цього Положення.
Конференція Наукового товариства
36. Конференція НТТМ (далі – Конференція) є вищим
представницьким органом Наукового товариства, що в межах своєї
компетенції має право на визначення загальних засад функціонування
органів НТТМ та контроль за діяльністю Ради НТТМ (далі – Правління), а
також інших органів НТТМ БНАУ.
37. Право голосу на Конференції мають усі члени Наукового
товариства. Кожен член НТТМ має один голос.
38. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні
більше половини членів НТТМ БНАУ.
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39. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів,
окрім випадків, передбачених цим Положенням. У випадку рівного розподілу
голосів, голос Голови НТТМ є вирішальним.
40. Конференція НТТМ БНАУ:
 вносить зміни і доповнення до Положення про Наукове товариство і
подає їх для затвердження керівнику вищого навчального закладу;
 затверджує документи, що визначають структуру та порядок
функціонування Правління;
 приймає рішення про утворення органів Наукового товариства та їх
ліквідацію;
 визначає основні напрямки діяльності Наукового товариства;
 обирає Голову Наукового товариства;
 достроково припиняє повноваження Голови Наукового товариства;
 призначає членів Правління Наукового товариства;
 достроково припиняє повноваження членів Правління НТТМ;
 затверджує Положення про Наукові товариства факультетів;
 затверджує Регламент Конференції Наукового товариства та
Регламент Правління НТТМ;
 затверджує, за поданням Голови НТТМ, щорічний план діяльності
Наукового товариства, вносить зміни та доповнення в нього;
 заслуховує щорічний звіт Голови НТТМ про діяльність Наукового
товариства та його Правління;
 приймає рішення про припинення діяльності НТТМ.
41. Конференція НТТМ БНАУ може збиратись у черговому або
позачерговому порядку. Чергова конференція Наукового товариства
скликається Головою Наукового товариства щорічно, у проміжку між 1
березня і 30 травня.
42. Позачергова конференція скликається Правлінням за своїм
рішенням або за письмовою вимогою не менше третини від загальної
кількості членів НТТМ, або за вимогою адміністрації Університету.
43. Головує на Конференції НТТМ БНАУ Голова Наукового
товариства або обраний делегат, у разі його відсутності або припинення
повноважень.
44. Секретар НТТМ БНАУ веде протокол Конференції. Протокол
Конференції підписується головою та секретарем, і його копія направляється
до адміністрації університету.
45. Інші питання порядку проведення Конференції Наукового
товариства можуть визначатися Регламентом, який затверджується
Конференцією Наукового товариства.
46. Рішення Конференції НТТМ БНАУ обов'язкові до виконання
всіма його членами.

7

8
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47. Координацію наукової та організаційної роботи НТТМ БНАУ
здійснює проректор університету з наукової роботи.
48. Керівництво вищого навчального закладу має право:

отримувати інформацію про діяльність Наукового товариства
(плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність
тощо);

скликати позачергову Конференцію НТТМ у випадках
недотримання органами Наукового товариства Статуту Університету або
цього Положення;

брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у
заходах, що проводять органи НТТМ.
49. Адміністрація Білоцерківського національного аграрного
університету:

сприяє діяльності НТТМ Університету;

створює умови, необхідні для ефективної діяльності НТТМ
БНАУ;

надає інформаційну, правову, фінансову, матеріальну та інші
види підтримки діяльності Наукового товариства.
Положення розглянуто і прийнято на Конференції Наукового
товариства БНАУ 18 травня 2012 року.

Проректор з наукової роботи,
д.вет.н., професор

Сахнюк В.В.

Голова НТТМ, канд. с.-г. наук

Олешко О.Г.
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