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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАУКОВУ СПІЛКУ СТУДЕНТІВ
Київського національного університету будівництва і архітектури
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Наукова спілка студентів (далі – НСС) Київського національного
університету будівництва і архітектури (далі – КНУБА) є частиною системи
громадського самоврядування КНУБА.
Воно забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються в КНУБА,
зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій
та обміну знаннями.
1.2 Наукова спілка студентів КНУБА створена як дорадчий орган, для
обговорення актуальних управлінських рішень щодо розвитку реформування
наукових досліджень, що виконуються студентами університету, підвищення їх
якості, інтеграції освітніх і наукових процесів та здійснює свою діяльність за
затвердженим щорічним планом роботи у відповідності до Статуту КНУБА.
1.3 Назва НСС:
– Українською мовою: Наукова спілка студентів КНУБА. Скорочено: НСС
КНУБА
– Англійською мовою: Student Scientific Society. Скорочено SSS.
1.4. У своїй діяльності НСС керуються чинним законодавством України,
відповідною
нормативною базою загальнодержавного і внутрішньо
університетського рівнів та цим Положенням.
1.5. Свою діяльність НСС здійснює на основі наступних принципів:
– свободи наукової творчості;
– добровільності, колегіальності, відкритості;
– рівності права осіб, які навчаються та/або займаються науковою роботою,
на участь у діяльності НСС.
2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НСС ПРИ КНУБА
2.1. Основними завданнями та напрямами роботи НСС є:

– представлення інтересів студентів перед адміністрацією КНУБА та
іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
– популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння
залученню осіб, які навчаються, зокрема серед молодших курсів, до наукової
роботи та інноваційної діяльності;
– сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків,
лабораторій, центрів, інститутів тощо;
– сприяння підвищенню якості наукових досліджень студентів та молодих
вчених;
– сприяння участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт з природничих, технічних, гуманітарних наук на Всеукраїнських
олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямків підготовки і спеціальностей;
– організація участі студентів у наукових конкурсах, олімпіадах та інших
заходах які проводяться українськими і міжнародними установами та
організаціями;
– сприяння обміну інформацією між студентами, молодими вченими та
дослідниками;
– сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
– взаємодія з Національною академією наук України та національними
галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
– взаємодія з органами студентського самоврядування, щодо створення
сприятливих умов для забезпечення наукової діяльності студентів;
– інформування української та зарубіжної громадськості про свою
діяльність;
– своєчасне надання інформації про наукову роботу та відповідні
досягнення студентської молоді для розміщення і публікації на сайті
університету;
– виконання наукових грантів та державних бюджетних тем.
3. ФУНКЦІЇ І ПРАВА НАУКОВОЇ СПІЛКИ СТУДЕНТІВ КНУБА
3.1. Функції наукової спілки студентів КНУБА:
– надавати пропозиції керівництву КНУБА щодо координації науководослідної роботи студентів, інтеграції освітніх і наукових процесів, підвищення
якості наукових досліджень, обговорення шляхів реформування студентської
наукової діяльності.
– захищати права інтелектуальної власності.
3.2. Для виконання вказаних функцій НСС КНУБА в установленому
порядку користується правом:
– співробітничати і взаємодіяти зі структурними підрозділами КНУБА;
– створювати робочі групи, секції з різних проблемних питань;

– делегувати представників для участі в проведенні міжнародних,
всеукраїнських науково-практичних конференцій, виставок та семінарів
студентів;
– координувати свою діяльність з Молодіжною науковою радою КНУБА та
радою студентського самоврядування КНУБА;
– приймати участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських
роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх
робіт для публікації;
– приймати участь у встановленому порядку в заходах з освітньої, наукової,
науково-дослідної діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном;
– обирати студентів у керівні органи НСС;
– приймати участь в обговоренні та внесення пропозицій щодо вирішення
питань, пов’язаних з діяльністю НСС;
– отримувати моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у науководослідній роботі, тощо;
– отримувати оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із
законодавством.
3.3. Члени НСС зобов’язані:
– брати активну участь у науково-дослідній та/або дослідноконструкторській роботі;
– підготовлювати наукові доповіді, повідомлення, реферати з актуальних
проблем відповідних галузей науки та техніки, у відповідності до щорічного
плану роботи;
– сумлінно та своєчасно виконувати покладені НСС на них обов’язки;
– виконувати рішення НСС;
– за потреби звітувати про свою роботу та надавати необхідну інформацію;
– сприяти підвищенню престижу та авторитету НСС та КНУБА;
– дотримуватися даного Положення.
4. СТРУКТУРА І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ СПІЛКИ
СТУДЕНТІВ КНУБА:
4.1. Наукова спілка студентів КНУБА формується з числа студентів.
4.2. Персональний склад наукової спілки студентів КНУБА затверджується
Ректором університету за поданням проректора з наукової роботи строком на два
роки.
4.3. Голова наукової спілки студентів КНУБА, заступник голови та секретар
наукової спілки студентів КНУБА обираються членами спілки на першому
засіданні після оновлення складу прямим відкритим голосуванням простою
більшістю голосів строком на два роки.
4.4. Засідання наукової спілки студентів КНУБА проводяться у
відповідності до щорічного плану роботи.

4.5. Рішення наукової спілки студентів КНУБА приймаються простою
більшістю голосів. За результатами засідання складається протокол, який
підписується головою та секретарем наукової спілки студентів.
4.6. Голова наукової спілки студентів КНУБА:
- скликає і проводить засідання наукової спілки студентів КНУБА.
- надає пропозиції ректору, проректору з наукової роботи та проректору з
міжнародних зв'язків КНУБА відповідно до основних напрямів діяльності та
згідно з рішенням наукової спілки студентів КНУБА.
5. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ СПІЛКИ СТУДЕНТІВ
5.1. Фінансовою основою НСС є кошти, визначені Вченою радою КНУБА.
Фінансування діяльності НСС може також здійснюватися за рахунок:
– коштів проектів та програм, які ним реалізовуються;
– благодійних коштів від фізичних та юридичних осіб.
5.2. Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються
відповідними підрозділами КНУБА.
6. ВЗАЄМОДІЯ НСС З АДМІНІСТРАЦІЄЮ УНІВЕРСИТЕТА
6.1. Адміністрація КНУБА не має права втручатися в діяльність НСС, крім
випадків, якщо така діяльність суперечить законодавству, статуту чи завдає
шкоди інтересам КНУБА.
6.2 Адміністрація КНУБА всебічно сприяє створенню належних умов для
діяльності НСС (надають приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечують
телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводять місця для
встановлення інформаційних стендів тощо).
6.3. Координаторами взаємодії НСС з керівництвом КНУБА виступає
голова НСС.
6.4 Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора
за погодженням Вченої ради. У тому ж порядку Положення скасовується.

Проректор з наукової роботи
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