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1. Загальні положення
1.1 Наукове студентське товариство (далі – НСТ) як громадське
об’єднання діє з метою координації організаційного та науковометодичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю; створює
сприятливі умови для розвитку і реалізації творчих здібностей
студентів коледжу; залучає їх до активної науково-дослідної,
пошуково-краєзнавчої діяльності в процесі навчання у педагогічному
коледжі і участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних
проблем.
1.2 НСТ – це добровільна, самостійна громадська організація, що об’єднує
студентів коледжу, які виявляють інтерес до науково-дослідницької
роботи і активно беруть участь у ній. Товариство функціонує без
державної реєстрації та не набуває прав юридичної особи.
1.3 НСТ здійснює діяльність на основі самоуправління, керуючись
нормативними, інструктивними документами Міністерства освіти і
науки України, законом України «Про об’єднання громадян»,
Положенням про організацію науково-методичної роботи і Статуту
коледжу. НСТ працює у тісній співпраці з адміністрацією коледжу,
іншими структурними підрозділами і органічно пов’язане з навчальновиховним процесом у коледжі.
1.4 Участь у діяльності НСТ розширює загальний та професійний кругозір
майбутнього педагога; привчає до серйозного аналізу питань, до
творчого рішення педагогічних задач та більш глибокого засвоєння
матеріалу; розвиває і закріплює низку спеціальних професійних
навичок і вмінь; поглиблює та поповнює теоретичні знання.
1.5 НСТ формує навички щодо самостійної праці над собою, умови для
розкриття наукового і творчого потенціалу студентів згідно вимог
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сталого розвитку суспільства; допомагає формуванню моральноетичних та професійних основ діяльності майбутнього педагога.
Членами НСТ можуть бути студенти коледжу І-IV курсів, які визнають
це Положення і активно займаються науково-дослідною роботою.
Голова ради НСТ обирається на загальних зборах ради НСТ коледжу.

2. Завдання НСТ
2.1 Залучення найбільш обдарованих студентів до активної участі у
науково-дослідній діяльності на самих ранніх етапах навчання у
коледжі.
2.2 Надання організаційної та методичної допомоги студентам у реалізації
їх творчих ідей і пропозицій.
2.3 Популяризація серед студентів передового педагогічного досвіду,
посилення наукового аспекту у підготовці майбутнього педагогадослідника.
2.4 Розширення світогляду і наукової ерудиції у студентів, виховання у
них навиків постійного вдосконалення власних знань відповідно до
концепцій сучасної освіти України.
2.5 Участь у організації та сприяння проведенню конкурсу «Кращий за
професією», конкурсу творчих робіт «Якою я бачу свою майбутню
професію» та інших конкурсів.
2.6 Організація та проведення студентських науково-практичних
конференцій, симпозіумів, семінарів, читань, круглих столів, виставок
студентських наукових робіт.
2.7 Сприяння публікації найкращих студентських наукових робіт, надання
допомоги в опублікуванні та впровадженні в практику результатів
студентських наукових досліджень, активізація різних видів пошуководослідної діяльності.
3. Функції НСТ
3.1 Здійснення організаційного і методичного забезпечення заходів щодо
пошуку та навчання обдарованої молоді для організації її активної
участі у науково-дослідній роботі.
3.2 Проведення та підготовка наукових конференцій, шкіл-семінарів,
круглих столів; організація конкурсів наукових проектів; здійснення
інших творчих задумів.
3.3 Внесення конкретних пропозицій щодо вдосконалення науковометодичної роботи з обдарованою молоддю, активізація її участі у
наукових дослідженнях.
3.4 Сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного наукового
співробітництва студентів, створенню творчих студентських колективів
та їх ефективної діяльності.
3.5 Проведення попереднього відбору та апробації кращих студентських
робіт та їх представлення для участі у конкурсах.
4. Структура НСТ
4.1 Координаційним органом НСТ коледжу є його Рада.
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Рада НСТ – виконавчий орган НСТ, який здійснює керівництво
роботою НСТ у перервах між загальними зборами НСТ.
Вищим керівним органом НСТ є загальні збори членів товариства НСТ.
Рада НСТ обирається з найбільш активних членів НСТ відкритим
голосуванням на загальних зборах та складається з голови, секретаря та
голів структурних підрозділів, число яких встановлюється за кількістю
структурних підрозділів ради НСТ.
Секретар призначається головою ради з числа членів ради та здійснює
оформлення і упорядкування обліково-звітної документації товариства,
здійснює організацію підготовки, ухвалення рішень і доведення їх до
безпосередній виконавців, контролює регламент проведення засідання
Ради та інших заходів.
Структурними підрозділами ради НСТ коледжу є дисципліни
психолого-педагогічного циклу, соціально-економічної, математичноприродничої, гуманітарно-естетичної та технологічної освіти.
Загальне керівництво діяльністю НСТ здійснює науково-методична
лабораторія коледжу.

5. Основні принципи роботи НСТ
5.1 НСТ працює згідно з планом роботи, який складається на період у один
навчальний рік та затверджується на засіданні ради НСТ коледжу.
5.2 Контроль проведення засідань ради, виконання плану роботи ради НСТ
коледжу здійснює голова ради НСТ коледжу.
5.3 Рішення ради НСТ оформлюються у вигляді постанов або
протокольних рішень.
5.4 Головуючим на засіданні ради НСТ може виступати голова ради НСТ.
5.5 Загальні збори НСТ повинні збиратися один раз на рік, а засідання ради
НСТ – щомісяця в учбовий період.
5.6 Голови циклових та предметних комісій коледжу зобов’язані надавати
необхідну допомогу, консультації та методичні рекомендації у
підготовці студентів до виступів на наукових конференціях, наукових
міжвузівських семінарах, конкурсах тощо.
6. Права НСТ
6.1 Вивчати стан роботи з обдарованою молоддю у кращих навчальних
закладах України, вносити пропозиції і пропонувати конкретні заходи
щодо її удосконалення у Корсунь-Шевченківському педагогічному
коледжі.
6.2 Подавати пропозиції щодо нагородження студентів-призерів творчих
змагань, олімпіад, конкурсів, студентів, які досягли значних успіхів у
науковій діяльності та відзначення кращих наукових керівників і
організаторів студентської наукової роботи.
6.3 Встановлювати і розвивати контакти з іншими навчальними закладами,
науковими центрами, громадськими і благодійними фондами.
6.4 Брати участь у всіх заходах і засіданнях, які організовує НСТ.
6.5 Обирати і бути обраним до керівних засад НСТ.
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Користуватися науковою літературою коледжу і отримувати методичну
та інформаційну допомогу у межах можливостей товариства.
Публікувати студентські наукові роботи у Віснику, який видає
науково-методична лабораторія, отримувати допомогу у здійсненні
видавничої діяльності – у збірках матеріалів конференцій та в інших
міжвузівських виданнях.

7. Обов’язки НСТ
7.1 Член НСТ повинен дотримуватися усіх вимог Положення НСТ;
виконувати рішення ради НСТ; відвідувати загальні збори, засідання і
наукові конференції НСТ; брати участь у всіх заходах, які проводить
Рада НСТ; виконувати науково-дослідницьку роботу.
7.2 Всебічно сприяти розвитку студентської наукової діяльності, готувати
для науково-методичної лабораторії рекомендації та інформацію, що
характеризує науково-дослідну роботу студентів коледжу.
7.3 Пропагувати діяльність НСТ, сприяти підвищенню авторитету НСТ і
навчального закладу, регулярно розміщуючи інформацію на сайті
коледжу, готуючи інформацію для студентського вісника, місцевого
радіо «На хвилях Корсуня» тощо.
8. Кінцеві положення
8.1 Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження.
8.2 НСТ може бути ліквідоване чи реорганізоване за рішенням загальних
зборів студентського наукового товариства.

Підготував керівник структурного підрозділу

М.А.Чеснова
29 червня 2016 р.
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