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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Наукове  товариство  студентів,  аспірантів, докторантів  і  молодих

вчених  (далі –  НТСАД  і  МВ)  є  частиною  системи  громадського

самоврядування  Харківського  національного  автомобільно-дорожнього

університету.
2. Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і

молодих вчених ХНАДУ (далі – Положення) регламентує діяльність НТСАД

і МВ в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті

(далі – університет).
3. Членами  НТСАД  і  МВ  можуть  бути  особи  віком  до  35  років  (для

докторантів  -  40  років),  які  навчаються  або  працюють  у  Харківському

національному автомобільно-дорожньому університеті  та  беруть  участь  на

добровільних засадах у роботі товариства і визнають це Положення .
4. У своїй діяльності  НТСАД і  МВ ХНАДУ керується законодавством,

статутом університету та даним Положенням. 
5. НТСАД і МВ ХНАДУ діє на принципах:

– свободи наукової творчості та професійної етики вченого;
– свідомості громадянина України;
– добровільності, колегіальності, відкритості;
– рівності  права  осіб,  які  навчаються  та/або  працюють,  на  участь  у

діяльності НТСАД і МВ ХНАДУ.

МЕТА І ЗАВДАННЯ

1. НТСАД і МВ забезпечує захист прав та інтересів членів товариства, які

навчаються  та/або  працюють  у  ХНАДУ,  зокрема  щодо  питань  наукової

діяльності,  підтримки  наукоємних  ідей,  інновацій  та  обміну  знаннями,

всебічного розвитку особистості.

2. Основними завдання НТСАД і МВ є:

– приймати акти, що регламентують організацію та діяльність НТСАД і

МВ університету;

– проводити та приймати участь в організаційних, наукових та освітніх

заходах;
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– популяризувати наукову діяльність серед студентської молоді, сприяти

залученню  осіб,  які  навчаються  до  наукової  роботи  та  інноваційної

діяльності;

– представляти  інтереси  членів  товариства  перед  адміністрацією

університету  та  іншими  організаціями  з  питань  наукової  роботи  та

розвитку академічної кар’єри;

– сприяти підвищенню якості наукових досліджень;

– сприяти обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;

– сприяти розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;

– взаємодіяти з Національною академією наук України та національними

галузевими  академіями  наук,  науковими  та  науково-дослідними

установами;

– виконувати  інші  функції,  передбачені  Положенням,  діючим законом

про вищу освіту та іншими законами України.

3. НТСАД і МВ ХНАДУ працює згідно з планом роботи, що складається на

навчальний  рік  та  затверджується  на  засіданні  Ради  НТСАД  і  МВ

університету.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

1.Органи управління НТСАД і МВ ХНАДУ формуються на демократичних

засадах шляхом виборів. 

2.  Вищим колегіальним органом НТСАД і  МВ ХНАДУ є  Загальні  Збори.

Чергові  відбуваються  щороку  восени.  Позачергові  Загальні  Збори

проводяться за ініціативою Ради  НТСАД і МВ. Загальні Збори вважаються

дійсними, якщо кількість присутніх складає 1/2 повного складу НТСАД і МВ

університету.  Будь-яке  рішення  приймається  простою  більшістю  голосів

присутніх.

3.  За  місяць  до  чергових  Загальних  Зборів  НТСАД  і  МВ  ХНАДУ

відбуваються збори НТСАД і МВ кожного факультету, на які делегують по
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одному з своїх представників (молодих вчених, аспірантів, докторантів) усі

кафедри факультету, а також на них присутні делегати від студентів кожного

курсу. На цих зборах кожний факультет обирає свого Представника НТСАД і

МВ та його заступника.  Будь-яке рішення приймається простою більшістю

голосів присутніх.

4. До виключної компетенції щорічних Загальних Зборів відноситься:

– заслуховування звіту голови НТСАД і МВ ХНАДУ;
– обирання  голови,  заступника,  координаторів  напрямків  діяльності

НТСАД і МВ ХНАДУ;
– затвердження  Положення  про  діяльність НТСАД  і  МВ і  у  разі

необхідності змін до нього;
– схвалення символіки НТСАД і МВ.

5.  Для  роботи  Загальних  Зборів  НТСАД і  МВ на  їх  початку  обираються

головуючий та секретар зборів. До обов’язків головуючого належить ведення

Зборів. До обов’язків секретаря належить ведення стенограми та протоколу

Зборів. Для проведення голосувань на Загальних Зборах обирається лічильна

комісія. Обов’язки лічильної комісії для підрахунку голосів при відкритому

голосуванні  покладаються  на  головуючого  та  секретаря  Зборів.  Для

проведення  таємного  голосування  та  підрахунку  голосів  обов’язковим  є

обрання  лічильної  комісії  у  складі  не  менше  3-х  осіб.  При  таємному

голосуванні лічильна комісія зобов’язана:

– підготувати  та  роздати  присутнім  членам  Зборів  бюлетені  для

голосування;

– забезпечити прозорість та відкритість підрахунку голосів (бюлетенів);

– скласти  протокол  про  результати  підрахунку  голосів  (бюлетенів)  при

таємному голосуванні за своїми підписами;

– до  кінця  Зборів  оприлюднити  зміст  складених  лічильною  комісією

протоколів членам Зборів;

– передати  секретарю Зборів  складені  лічильною комісією  протоколи  та

бюлетені, що підтверджують результати таємного голосування.
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Рішення  Загальних  Зборів  членів  секції  оформляються  протоколом.

Протоколи  Зборів  підписують  головуючий  та  секретар  Зборів.

Відповідальність за зберігання протоколів Зборів покладено на Раду НТСАД

і МВ та персонально на секретаря.

6. Виконавчими  органами  наукового  товариства  є  Рада НТСАД  і  МВ

ХНАДУ, що здійснює поточне керівництво роботою наукового товариства у

перервах між Загальними Зборами.

7. Членами Ради НТСАД і МВ ХНАДУ є:

-  обрані  на  Загальних Зборах:  голова,  заступник голови,  координатори

напрямків діяльності;

-  призначені  головою  Ради:  виконувачі  обов’язків  координаторів

напрямків діяльності та заступник голови, а також секретар Ради;

- обрані на зборах Ради головою, заступником голови та координаторами

напрямків діяльності: координатори проектів.

8. На організаційному засіданні Ради НТСАД і МВ ХНАДУ затверджується

план її роботи та розподіляються обов’язки між членами ради за напрямками

діяльності.
9. Рада  НТСАД і МВ ХНАДУ підзвітна в своїй роботі щорічним Загальним

Зборам НТСАД і МВ ХНАДУ.
10. Рада НТСАД і МВ розробляє зміни до Положення та випробовує їх до

затвердження на Загальних Зборах.
11. Чергові збори Ради НТСАД і МВ ХНАДУ проводяться не рідше одного

разу на місяць. Позачергові збори Ради НТСАД і МВ ХНАДУ скликаються

Головою Ради. Засідання вважається легітимним при наявності не менше 1/2

її членів. Рішення Ради вважаються прийнятими, якщо вони схвалені шляхом

голосування (відкритого чи таємного) більшістю присутніх.

12. Голова Ради НТСАД і МВ ХНАДУ:

– репрезентує наукове товариство університету;
– координує діяльність наукового товариства;
– організовує  підготовку  та  проведення  засідань  Ради  НТСАД  і  МВ

ХНАДУ,  головує  на  них,  у  разі  розподілення  голосів  50/50  має

вирішальний голос, підписує прийняті документи;
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– призначає  та  знімає  виконувачів  обов’язків  координаторів  напрямків

діяльності НТСАД і МВ ХНАДУ;
– призначає та знімає виконувач обов’язків заступника голови НТСАД і

МВ ХНАДУ;
– призначає та знімає секретаря Ради НТСАД і МВ ХНАДУ;
– планує роботу Ради НТСАД і МВ ХНАДУ;
– розподіляє обов’язки серед членів Ради НТСАД і МВ ХНАДУ;
– контролює роботу членів Ради НТСАД і МВ ХНАДУ;
– готує щорічний звіт про діяльність НТСАД і МВ та висвітлює його в

публічних інформаційних джерелах; 
– звітує  про  роботу  на  зборах  Ради,  Загальних  Зборах НТСАД  і  МВ

ХНАДУ і Вченої Ради університету;
– представляє інтереси НТСАД і МВ ХНАДУ в Вченій Раді університету

будучи її членом;
– готує відповіді до Міністерства освіти і науки у разі виникнення питань

щодо діяльності товариства.

13. Заступник Голови Ради НТСАД і МВ ХНАДУ: 

– виконує функції та доручення покладені на нього головою Ради;

– здійснює  поточне  керівництво  роботою наукового  товариства  у  разі

відсутності Голови Ради, без права внесення змін до Положення;

– приймає участь у засіданнях Ради з правом голосу.

14.Секретар Ради НТСАД і МВ ХНАДУ:

– бере участь у засіданнях Ради, але не має права голосу;

– веде діловодство Ради, складає проект плану діяльності на рік;

– оформляє витягі з протоколів Загальних Зборів;

– зберігає протоколи Загальних Зборів та зборів Ради.

15. Координатори напрямків діяльності НТСАД і МВ:
- проводять робочі засідання з координаторами проектів свого напрямку

раз  на  тиждень  і  у  результаті  робочого  засідання  мають  право

ініціювати позачергові збори Ради НТСАД і МВ;
- здійснюють поточне керівництво в межах своєї сфери діяльності.

16. Координатори проектів НТСАД і МВ ХНАДУ:

- беруть участь у засіданнях Ради, а також мають право голосу;
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- здійснюють керівництво членами товариства за  для досягнення мети

проекту;

- втрачають  положення  та  повноваження  координатора  проекту,  коли

проект закінчено.

17. Функції НТСАД і МВ ХНАДУ:
- вирішує організаційні питання роботи товариства;
- розробляє проекти внутрішніх нормативних документів;
- сприяє участі студентів у конкурсу студентських наукових робіт різних

рівнів; 

- здійснює моніторинг та аналіз показників діяльності товариства за всіма

напрямками;

- здійснює  науково-редакційне  редагування  матеріалу,  пов’язаного  з

діяльністю товариства;
- сприяє  створенню  та  організації  роботи  клубів,  наукових  гуртків,

конструкторських, проектно-технічних бюро тощо, залучення студентів,

аспірантів, докторантів і молодих вчених до роботи в них;
- вирішує  сумісно  з  адміністрацією  університету  питання,  пов’язані  із

забезпеченням  студентів,  молодих  вчених,  аспірантів,  докторантів

нагородами за певні наукові досягнення;
- організовує та проводить наукові заходи, урочистості на базі університету

під егідою НТСАД і МВ;
- розробляє  пропозиції  щодо  поліпшення  науково-дослідної  роботи

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХНАДУ;
- забезпечує  систематичний  пошук,  підбір,  розмноження  та  поширення

інформації про наукові заходи різних рівнів до всіх членів товариства;
- забезпечує  інформаційну  підтримку  товариства  у  всесвітній  мережі

Інтернет популяризуючи його діяльність;

- організовує  пошук  інформації  про  конкурси  різних  рівнів  (на

присудження премій, стипендій, грантів  тощо) для студентів, аспірантів,

докторантів і молодих вчених  та  організовує й проводить різноманітних

заходи з їх презентації і надає консультативну допомогу у супроводжені;

- встановлює і  підтримує зв’язки,  організовує  та  проводить  різноманітні

заходи з аналогічними організаціями інших вузів, провідними освітніми
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та  науковими центрами,  громадськими,  благодійними та  комерційними

організаціями;

- здійснює пошук програм стажування для членів товариства, академічних

обмінів молодими науковцями, студентами, аспірантами, докторантами;

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ:

1.  Членами  НТСАД  і  МВ  ХНАДУ  можуть  стати  студенти,  аспіранти,

докторанти, молоді вчені університету, які виявили бажання брати участь в

діяльності товариства та визнають Положення про НТСАД і МВ ХНАДУ.

2.  Для  набуття  членства  у  НТСАД  і  МВ  ХНАДУ  студенти,  аспіранти,

докторанти, молоді вчені повинні написати заяву на членство на ім’я голови

товариства та заповнити анкету.

3. Припинення членства у НТСАД і МВ ХНАДУ виникає у разі:

– закінчення  навчання  чи  роботи  у  Харківському  національному

автомобільно-дорожньому університеті;

– подання особисто  заяви  до  Голови Ради  НТСАД і  МВ ХНАДУ про

вихід з товариства;

– за  віковим  обмеженням.  За  бажанням  члена  НТСАД  і  МВ  ХНАДУ

можливо  продовження  членства  після  досягнення  вікового  цензу  за

письмовою заявою на ім’я голови товариства.

СПІВПРАЦЯ НТСАД і МВ ХНАДУ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ

УНІВЕРСИТЕТУ

1. НТСАД  і  МВ  ХНАДУ  співпрацює  з  адміністрацією  університету,

керівництвом  факультетів  та  кафедр,  іншими  органами  студентського

самоврядування,  науково-дослідною  частиною,  відділом  аспірантури  і

докторантури,  вченим  секретарем,  первинною  профспілковою

організацією університету та іншими підрозділами.
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2. За  погодженням  з  НТСАД  і  МВ  ХНАДУ  керівництво  університету

приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора

філософії  в  університеті  з  Харківського  національного  автомобільно-

дорожнього університету та їх поновлення на навчання.

3. Голова  Ради  НТСАД  і  МВ  ХНАДУ  безпосередньо  співпрацює  та

координує  діяльність  товариства  із  діяльністю  вченого  секретаря

університету у відповідності з планом наукової роботи університету.

4. Представники  факультетів  НТСАД  і  МВ  ХНАДУ  безпосередньо

співпрацюють  із  помічниками  деканів  факультетів,  які  відповідають  за

організацію наукової діяльності. 

5. Адміністрація університету не має права втручатися в діяльність НТСАД і

МВ  ХНАДУ,  крім  випадків,  коли  така  діяльність  суперечить

законодавству,  статуту  чи  завдає  шкоди  інтересам  Харківського

національного автомобільно-дорожнього університету.

6. Керівник  університету  всебічно  сприяє  створенню  належних  умов  для

діяльності НТСАД і МВ ХНАДУ (надає приміщення, меблі, оргтехніку,

забезпечує  телефонним  зв’язком,  постійним  доступом  до  Інтернету,

відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

7. Фінансовою основою діяльності НТСАД і МВ ХНАДУ є кошти, визначені

вченою  радою  Харківського  національного  автомобільно-дорожнього

університету, а  також  коштів,  залучених  із  зовнішніх  джерел  (гранти,

спонсорська підтримка підприємств і організацій, фондів, приватних осіб).

8. Дане Положення затверджується Вченою Радою Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету.


