


1. Загальні засади
1.1. Наукове товариство студентів та аспірантів імені професора Василя 
Надім’янова (надалі -  НТСА) -  наукова організація студентів та аспірантів 
факультетів та інститутів, що сприяє розвитку науки та виникненню інтересу 
до наукової роботи в молодіжному середовищі Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка.
1.2. НТСА при студентському самоврядуванні Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка є частиною системи 
громадського самоврядування університету.
1.3. У своїй діяльності НТСА керується законодавством, Статутом 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка та 
даним Положенням.
1.4. Основні принципи діяльності НТСА:

• свободи наукової творчості;
• добровільності, колегіальності, відкритості;
• рівності прав осіб, які навчаються, на участь у діяльності НТСА;
• органічний зв'язок навчання та науково-дослідної роботи.

1.5. Офіційна назва: Наукове товариство студентів та аспірантів імені 
професора Василя Надім’янова Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка;
1.6. НТСА при потребі використовує емблему ДДПУ імені Івана Франка.

2. Мета та основні напрямки діяльності НТСА
2.1. Основною метою діяльності НТСА є всебічне сприяння науковій, 
винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів та аспірантів.
2.2. Основними завданнями НТСА є:

• сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого 
потенціалу студентів та аспірантів;

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

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

• організація та розвиток міжуніверситетського та міжнародного 
наукового та культурного співробітництва;

• інформаційна діяльність тощо.
2.3. Для виконання своїх завдань НТСА:

• приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність;
• проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
• популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє 

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

• представляє інтереси студентів та аспірантів перед адміністрацією 
вищого навчального закладу та іншими організаціями з питань 
наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;



• сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
• сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
• сприяє розвитку міжуніверситетського та міжнародного 

співробітництва;
• організовує роботу студентів та аспірантів у наукових осередках;
• готує та представляє Вченій Раді, ректорату та структурним 

підрозділам університету пропозиції щодо розвитку та вдосконалення 
наукової та творчої діяльності студентів та аспірантів;

• організовує та проводить щорічні наукові конференції студентів та 
аспірантів;

• сприяє та організовує видання наукових праць студентів;
• подає пропозиції на розгляд керівництва інститутів (факультетів), 

студентського самоврядування університету, ректорату та Вченої ради 
університету щодо матеріального і морального заохочення членів 
НТСА;

• здійснює іншу діяльність, передбачену законодавством України та 
даним Положенням.

2.4. За погодженням з НТСА керівництво вищого навчального закладу
приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора
філософії, з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання.

3. Членство в НТСА
3.1. У роботі НТСА можуть брати участь всі студенти та аспіранти денної та
заочної форми навчання.
3.2. Членом НТСА може бути студент чи аспірант, який визнає дане
Положення і займається науковою діяльністю.
3.3. Член НТСА користується правом:

• обирати та бути обраним в усі керівні органи НТСА;
• брати участь в обговоренні питань діяльності НТСА;
• брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших 

заходів, що проводить НТСА;
• представляти результати своєї наукової роботи у виданнях НТСА;
• отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку НТСА.

3.4. Член НТСА зобов'язаний:
• дотримуватися цього Положення;
• брати участь у роботі НТСА;
• виконувати рішення органів НТСА.

3.5. Припинення членства у НТСА:
• член НТСА може бути виключений з Товариства за порушення 

основних вимог даного положення;
• питання про виключення члена НТСА вирішується Радою НТСА;
• припинення членства у НТСА може бути здійснено за заявою члена 

НТСА або у випадку закінчення навчання в університеті.



3. 6. Випускники ДДПУ імені Івана Франка та інші особи, що мають особливі 
заслуги у сфері діяльності НТСА, можуть бути обрані почесними членами 
НТСА на Загальних зборах НТСА.

4. Структура та керівні органи НТСА
4.1. Органами управління НТСА є Загальні збори НТСА, Голова НТСА, Рада 
НТСА.
4.2. Загальні збори членів НТСА, на які запрошуються усі члени НТСА, є 
вищим керівним органом НТСА. Вони мають право вирішувати такі питання:

• приймати і вносити доповнення та зміни до даного Положення з 
наступним затвердженням Вченою радою університету;

• заслуховувати звіти Голови НТСА, Ради НТСА та секцій НТСА;
• вносити пропозиції про виключення з членів НТСА;
• приймати рішення про створення та організацію нових структурних 

підрозділів, які необхідні для виконання завдань і ефективної 
діяльності НТСА;

• визначати основні напрямки діяльності НТСА;
• приймати рішення про припинення діяльності НТСА.

4.3. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Вони мають 
право проходити за участю не менше від половини членів НТСА. Будь-які 
рішення приймаються простою більшістю голосів, шляхом відкритого або 
таємного голосування;
4.4. Позачергові Збори скликаються за письмовою вимогою не менше, ніж 
третини членів НТСА;
4.5. У період між загальними зборами керівництво справами НТСА 
здійснюється радою та головою НТСА.
4.6. Голова НТСА обирається терміном на 1 рік Радою НТСА.
Г олова:

• здійснює поточне керівництво роботою НТСА та його структурних 
підрозділів;

• головує на Загальних зборах членів НТСА;
• скликає збори Ради НТСА, головує на них, підписує прийняті 

документи;
• представляє інтереси НТСА в структурі студентського самоврядування 

та перед керівництвом університету;
• бере участь в роботі студентського самоврядування університету, 

інших підрозділів університету за необхідністю;
• здійснює координацію діяльності усіх структурних підрозділів НТСА;
• представляє НТСА у відносинах з іншими організаціями, установами 

тощо;
• в період між зборами Ради діє в межах її повноважень.

4.7. Рада НТСА обирається терміном на один рік.



Рада:
• є основним керівним органом між засіданнями Загальних зборів, яка 

збирається не рідше одного разу на місяць;
• складається із керівників осередків на факультетах та в інститутах;
• обирає голову, заступника Голови НТСА та секретаря з поміж членів 

Ради НТСА;
• організовує виконання перспективних планів та програм діяльності 

НТСА, виконання рішень його керівних органів, облік грошових 
засобів та їх витрат;

• затверджує комплексні програми та проекти у відповідності з 
перспективними планами, затвердженими Зальними зборами;

• вирішує питання фінансового, матеріально-технічного характеру;
• інформує членів НТСА про свою діяльність а також готує звітність про 

роботу НТСА в цілому;
• заслуховує доповіді про роботу голови, заступника, секретаря, голів 

осередків;
• затверджує символіку НТСА;
• засідання Ради НТСА правочинне за наявності не менше 50% кількості 

її членів. Ухвали приймаються більшістю голосів присутніх членів 
Ради.

4.8. Заступник Голови НТСА:
• пропонується Головою НТСА і обирається Радою НТСА;
• у разі відсутності Голови НТСА виконує його обов’язки;
• разом з Головою НТСА організовують і планують роботу НТСА;
• за дорученням Голови виконує представницьку функцію;

4.9. Секретар НТСА пропонується Головою НТСА і обирається Радою 
НТСА. Секретар НТСА веде документацію НТСА.

5. Осередок НТСА
5.1. Осередок об'єднує членів НТСА факультету (інституту), які займаються 
науковою діяльністю у відповідній галузі науки.
5.2. Осередок організує всю діяльність НТСА на відповідному факультеті 
(інституті) університету. Осередок може мати у своєму складі підсекції, 
наукові гуртки, дискусійні клуби тощо.
5.5. Голова осередку є членом Ради НТСА;
5.6. Осередок може рекомендувати членів (студентів) НТСА до вступу в 
аспірантуру та на навчання чи стажування за кордоном.
5.7. Голова осередку звітує про свою діяльність Раді НТСА.

6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності НТСА
6.1. Організаційно-технічне забезпечення діяльності НТСА здійснюється 
шляхом узгодження керівництва НТСА з керівництвом студентського 
самоврядування та адміністрацією ВНЗ.



6.2. НТСА може бути надано в користування приміщення та інше 
організаційно-технічне забезпечення для повноцінного здійснення діяльності.

7. Наукова співпраця НТСА
7.1. НТСА співпрацює із завідувачами кафедр Університету щодо 
інформаційної підтримки, науково-пошукової діяльності та надання 
пропозицій з напрямків науково-дослідної роботи студентів.
7.2. НТСА підтримує і бере участь у наукових заходах, що проводяться 
факультетами (інститутами) Університету. НТСА надає допомогу в 
організації та проведенні на базі Університету та факультетів (інститутів) 
олімпіад і конкурсів, конференцій, круглих столів тощо.
7.3. НТСА тісно взаємодіє з науковими відділами та науково-дослідними 
лабораторіями Університету та факультетів (інститутів). Наукові відділи та 
науково-дослідні лабораторії надають НТСА інформацію щодо наукових 
заходів, які проводяться в Україні та за її межами, та сприяють участі у них 
студентів, аспірантів.
7.4. В цілях обміну науковою та організаційною інформацією НТСА 
взаємодіє зі студентським та професорсько-викладацьким складом інших 
вишів і наукових товариств України, а також громадськими організаціями 
тощо.
7.5. Міжнародне співробітництво НТСА в окремих галузях наукових 
досліджень може здійснюватись з іншими структурними підрозділами ДДПУ 
ім. І. Франка.

8. Припинення діяльності НТСА
8.1. Припинення діяльності НТСА може бути здійснено шляхом реорганізації 
або ліквідації за рішенням Загальних зборів членів НТСА (не менше 2/3 
голосів) з подальшим узгодженням з Студентським самоврядуванням та 
адміністрацією університету (спільне засідання студентського 
самоврядування і Загальних зборів НТСА, погоджене з адміністрацією 
університету).
8.2. Матеріально-технічне забезпечення, яким володіло НТСА, передається в 
користування організації правонаступника або студентському 
самоврядуванню університету.


