
_то'ц-г

„

ПОЛОЖЕТ-П-ТЯ
ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО
СТУДЕНТТВ ТА АСГПРАНТТВ

ФАКУЛЬТЕТУ СОШАЛЬНОТ ТА ПСИХОЛОГТТЛ-10.1. ОСВТТИ
УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГ1ЧНОГО

УНТВЕРСИТЕТУ 1МЕН1 ПАВЛА ТИЧИНИ

Умань—2021



1. ЗАГАЛЬН1 ПОЛОЖЕНИЯ
Наукове товариство студентів та аспірантів факультету соціально'і' та психологічноі'

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (далі —

НТСА) діе з метою координаціі', організаційного та науково-методичного забезпечення
роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізаці'і
творчих здібностей студентів та аспірантів факультету, залучення і'х до активно'і' науково-
дослідноі', пошуково'і діяльності у процесі навчання в університеті, участі у вирішенні
актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково—технічних проблем.

Членами НТСА можуть бути студенти, магістранти та аспіранти денно'і і заочноі'
форм навчання університету, які активно займаються пошуковою, гуртковою та науково-
дослідноюроботою.

НТСА створюеться для активізаціі' науково-дослідноі'роботи студентів як одного з
найважливіших засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, сприяе
глибокому вивченню та дослідженню програмного матеріалу, розвитку наукового
мислення і творчого підходу до вирішення теоретичних і практичних завдань майбутньо'і'
Діяльності випускників, а також розвитку творчих здібностей і навичок самостійноі'
науковоі' діяльності студентів та аспірантів.

Метою діяльності НТСА с покращення умов для розкритгя наукового та творчого
потенціалу осіб, які навчаються на факультеті, розвиток у них наукового мислення і

навичок науково-дослідноі' роботи, популяризація різних галузей науки, розвиток
інноваційно'і' діяльності, організаційна допомога керівництву факультету в оптимізаціі'
науково'і'роботи, в інтеграці'і науковоі', навчальноі' діяльності в системі вищо'і' освіти.

Наукове товариство студентів та аспірантів у сво'ій роботі керуеться принципами:
свободи науковоі' творчості, добровільності, відкритості, гласності, рівноправності та
колегіальності для розвитку науково-дослідницько'і діяльності студентів, магістрантів та
аспірантів, рівності права осіб, які навчаються та беруть участь у НТСА, забезпечення
органічного зв’язку навчання та наукових досліджень, накопичення і примноження
наукового потенціалу факультету, Університету та виховання майбутніх науково-
педагогічних кадрів.

2. СТРУКТУРАНАУКОВОГОТОВАРИСТВАСТУДЕНТ1В ТА АСП1РАНТ1В
Координаційним органом НТСА С його Рада.
До складу Ради НТСА входять голова Ради наукового товариства студентів та

аспірантів, секретар та заступник голови НТСА.
Підрозділами НТСА складаються з проблемних та ініціативних груп, наукових

гуртків кафедр, інших наукових об’еднань студентів та аспірантів. Вони @ первинними
структурними одиницями НТСА і співпрацюють із науковими школами, науково—
дослідними центрами та лабораторіями, кафедр, науково-методичною радою факультету,
іншими органами студентського самоврядування.

Структура Наукового товариства студентів та аспірантів факультету соціальноі' та
психологічно'і освіти включае голову товариства, заступника голови, секретаря та членів
НТСА.



1`олова НТСА факультету обираеться таеімним голосуванням серед студентів.
магістрантів та аспіратнів із числа запропонованих кандидатур здобувачів вишоі' освіти
факультету.

Голова НТСА: проводить планування та організацію роботи. засідання НТСА; керуе
виконавчою діяльністю НТСА; контролюс роботу постійних та тимчасових підрозділів
НТС/\.

Заступник голови: відповідае за своечасність та доступність означеноі' інформаціі'.
виконус функні'і керівника НТСА за його відсутності.

Секретар Н'ГСА: готуе засідання НТСА; веде протоколи засідання НТСА й іншу
документацію. необхілну для роботи товариства: готус` матеріали для звітів.

3. ОСНОВЫ! ЗАВДАННЯ НАУКОВОГОТОВАРИСТВАСТУДЕНТПВ ТА
'

АСП|РАНТ|В
Основними завданнями НТСА факультету е:
— активізація різних видів пошуковоі', навчально-дослідно'ідіяльності здобувачів

освіти з метою забезпечення глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю.
формування навичок самостійного проведення наукових досліджень і творчого підходу до
вирішення актуальних науково—практичних та теоретичних проблем:

›— координація т-тауково-дослідно'і роботи студентів. магістрантів та аспірантів
факультету та у н і верс итету;

_, залучення обдарованих студентів, аспірантів до активно'і участі у науково-
дослілній діяльності кафедр факультету, науково—дослідних центрів та лабораторій.
наукових проблемных труп. наукових гуртків. наукових шкіл:

надання ортанізаційноі'. методичноі' та нрактнчноі' допомоги студентам та
аспірантам у рсалізаніі' творчих ідсй. пропозиціі’т тощо:

_— нонуляризація серед здобувачів освіти досят'нень науки і техніки. носилсння
наукового аспекту в підготовці магістрантів та аспірантів;

— участь в організаці'іта проведенні П етапу Всеукра'інсько'і олімпіади з дисциплін
та снеціальностей` 11 Всеукраі'нськогоконкурсу студентських наукових робіт:

— інформування здобувачів освіти про можливість участі у Всеукра'і'нських та
міжнародних наукових конференціях. семінарах. конкурсах та виставках. олімпіадах.
грантових дослідженнях. міжнародних проектах. програмах науковогообміну;

… відбір та представления кращих наукових робіт на вітчизняних та міжнародних
конкурсах:

заохочснт-ія здобувачів освіти. які досяглп значних успіхів у науково-дослідній
роботі:

піднотовка та випуск наукових видань студентів та аспірантів;
розцщрення міжнародних науково-дослідннцькнх зв`язків здобувачів внщоі'

освіти факультету:
— участь студентів та аспірантів у заходах щодо забезпечення якості вищоі' освіти.

вносять пропозиціі' щодо змісту навчальних планів та освітніх програм.
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4. ФУНКЦП НАУКОВОГОТОВАРИСТВА СТУДЕНТПВ ТА АСПЦРАН’ПВ
— 'Здіійсиспия організапійного і методичного забезпечення заходів щодо ношу ку.

відбору і задіучення та…тановиго'і молоді до науково—діос'іідно'і' роботи:
— участь у проведенні студентських олімпіад та різноманітних творчих змагань;
— відбір кращих курсових та кваліфікаційних робіт і впровадження і'х результатів

у освітню програму;
› підготовка та проведення наукових заходів різного рівня (круглих столів,

ссмінарів. конференцій тощо);
внесення пропозицій щодо вдосконалення науково-методично'і' роботи з

обдарованою мододдю. активізаціі' і'1` участі у наукових дослідженнях:

сприяння створенню наукових студентських колективів і організація і'х

сфсктивно'і ‚'гіяльності:

вивчення… узагалытення і розповстоджсиия перспективного досвіду інших
закладів вищо'і' освіти. наукових установ із питань оргаі-іізаці'і науково—дослідно'і роботи
здобувачів освіти:

— інформування членів НТСА про проведення програм наукового, академічного
обміну. наукових заходів, можливості отримання наукових грантів;

допомога студентам, аспірантам, які беруть участь у конкурсах. стажуванні.
навчанні за кордоном. в отриманні стипендій та грантів;

популяризація діяльності НТСА (розміщення інформаціі' в ЗМЬ на офіційній
інтернет-сторінці. що висвітлюе інформацію про засідання секцій НТСА, звітну
конфсрсицію Н|`СА_ засідання Ради НТСА тощо):

проведення засідань Ради НТСА (двічі на рік).

5. ОСНОВН! ПРИНЦИПИ РОБОТИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
СТУДЕНТ…ТА АСП|РАНТ|В

— НТСА факультету працюе згідно 3 планом роботи„ який складасться на період
в один навчальний рік та затверджуеться на засіданні товариства.

„_ Рада НТСА розглядас планові та інші питання у ході сво'і'х засідань згідно
затвердженого плану. У сво'і'й діяльності Рада НТСА співпрацюе з науковим відділом
університету. радою молодих науковців факультету та університету. Кураторами НТСА
факультету ( заступник декана з науково'і роботи. голова студентського наукового
товариства університету.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНЦВ НАУКОВОГОТОВАРИСТВА
СТУДЕНТ1В ТА АСПЛРАНТПВ

Чдісиство в На) ковому товаристві ( вільним і здііі‘ісщоеться на добровільиій основі.

Ч_|сии Н! ("А факультету мають право:
— обирати представників НТСА факультету та бути обраними до них:

вільно висловлювати та подавати пропозиціі' при обговоренні питань
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науково-дослідно'ідіяльності здобувачів вищо'і освіти;

- брати участь у роботі органів НТСА;

- отримувати вичерпну інформацію щодо діяльності НТСА.

Члени НТСА зобов’язані:

- ДОтрИМУВЗТИСЯ ВИМОГ ДЗНОГО ПОЛОЖСННЯ;

брати активну участь у діяльності НТСА;

- виконувати рішення органів НТСА.

Членство в НТСА припиняеться:
— за власним бажанням;

- у разі припинення особою навчання в Університеті.

Декан факультету О.О. Кравченко

Т.Л. ГодованюкПроректор з науково'і роботи

Юристконсульт


