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ПОЛОЖЕННЯ
про наукове товариство студентів
Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського
(на основі Типового положення про Наукове товариство студентів та
аспірантів у вищому навчальному закладі)

1. Загальні положення

1.1. Наукове товариство студентів (далі –
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НТС) Миколаївського

національного університету імені В. О. Сухомлинського (далі – Університет) є
одним із органів студентського самоврядування Університету, як невід’ємної
частини громадського самоврядування навчального закладу.
1.2. НТС створене на основі вільного волевиявлення осіб, які навчаються
в Університеті, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України,
Конституції України, законів України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 р.
№ 1556-VII), «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших законів та
підзаконних нормативно-правових актів органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, Статуту Університету, Колективного договору
Університету та правових актів Університету, а також цього Положення на
засадах добровільності, колегіальності, відкритості, рівності права осіб, які
навчаються або працюють, самоврядування, законності, гласності, свободи
наукової творчості та інших загальноправових принципів, що не суперечать
чинному законодавству.
1.3. Членами НТС можуть бути дієздатні громадяни України, іноземні
громадяни та особи без громадянства, які навчаються в Університеті та беруть
участь у науково-дослідницькій діяльності (мають опубліковані наукові праці,
виступали з доповідями на конференціях і семінарах, брали участь у
студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт тощо). У роботі НТС
беруть участь студенти які навчаються в Університеті.
1.4. НТС може бути легалізовано як молодіжна громадська організація
відповідно до чинного законодавства.
1.5. Повна назва НТС:
– українською мовою – Наукове товариство студентів Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського;
– англійською мовою – The Scientific Association of Students of V. O.
Sykhomlynsky Mykolayiv National University;
1.6. Скорочена назва НТС: українською мовою – НТС; англійською
мовою – SАS.
1.7. Відображення повної та скороченої назви НТС іншими мовами
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здійснюється за рішенням Правління НТС.
1.8. Адреса НТС: 54030 Україна, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24,
тел.: (0512) 37-88-28, 37-88-23.
2. Компетенція НТС
2.1. Метою діяльності НТС є розвиток творчого, наукового потенціалу
студентів, надання всебічної допомоги їхній участі у виконанні науководослідних робіт, програм, що виконуються в університеті; здійснення наукової,
освітньої, інноваційної, винахідницької, просвітницької діяльності.
2.2. Завдання НТС визначаються відповідно до мети діяльності НТС та
завдань органів студентського самоврядування в Університеті.
2.3. НТС також здійснює:
2.3.1. Приймання актів, що регламентують їхню організацію та діяльність.
2.3.2. Забезпечення та захист прав та інтересів осіб, які навчаються в
Університеті, зокрема, щодо організації навчального процесу та проведення
наукової роботи.
2.3.3. Представництво інтересів своїх членів у відносинах із державними
органами й органами місцевого самоврядування, підприємницькими та
непідприємницькими товариствами, у тому числі іноземних держав, а також
перед адміністрацією Університету з питань наукової роботи та розвитку
академічної кар’єри.
2.3.4. Пошук та підтримку обдарованих осіб, які навчаються в
Університеті,

надання

їм

усебічної

допомоги у проведенні наукових

досліджень.
2.3.5. Сприяння формуванню та розкриттю наукового й творчого
потенціалу осіб, які навчаються в Університеті, їхніх здібностей, розвитку
особистості дослідника, сучасного вченого із широким демократичним
світоглядом.
2.3.6.

Поліпшення

навчального процесу осіб,

які навчаються

в

Університеті.
2.3.7. Популяризація наукової діяльності серед студентської молоді,
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залучення осіб, які навчаються або працюють в Університеті, до наукової
роботи та інноваційної діяльності.
2.3.8. Створення творчих колективів із метою реалізації науководослідного потенціалу осіб, які навчаються в Університеті, членів НТС, а також
створення постійних і тимчасово діючих науково-дослідних груп, наукових
об’єднань, у тому числі на госпрозрахунковій основі, діяльність яких
здійснюється

відповідно

до

Положення

Миколаївського

національного

університету імені В. О. Сухомлинського про студентське самоврядування та
його органи.
2.3.9. Сприяння діяльності наукових гуртків, товариств, об’єднань, клубів
за інтересами.
2.3.10. Організацію роботи осіб, які навчаються в Університеті, у
наукових колах.
2.3.11. Виконання грантових проектів, проведення конкурсів на здобуття
грантів та проведення інших заохочувальних заходів для стимулювання
наукових досліджень осіб, які навчаються в Університеті.
2.3.12. Проведення науково-практичних конференцій, читань, семінарів,
круглих столів тощо серед осіб, які навчаються в Університеті, та інших вищих
навчальних закладів, наукових установ, у тому числі іноземних держав.
2.3.13. Участь у міжнародних студентських та викладацьких обмінах.
2.3.14.

Організацію

та

участь

у

міжнародних,

всеукраїнських,

міжрегіональних, регіональних та інших наукових проектах, конкурсах,
конференціях тощо.
2.3.15. Підтримку наукових, організаційних та інших зв’язків з різними
студентськими

науковими

об’єднаннями

вищих

навчальних

закладів

м. Миколаєва, України та іноземних держав.
2.3.16. Сприяння працевлаштуванню випускників Університету, які є
членами НТС.
2.3.17.

Організацію

та

розвиток

міжвузівського

й

міжнародного

наукового та культурного співробітництва.
2.3.18. Обмін досвідом із науковцями та громадськими діячами України
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та інших держав.
2.3.19. Підготовку та подання вченій раді, ректорату та структурним
підрозділам Університету пропозицій щодо розвитку й удосконалення наукової
та творчої діяльності студентів.
2.3.20. Участь у вирішенні питань відрядження осіб, які навчаються в
Університеті.
2.3.21. Сприяння та організацію видання наукових праць членів НТС.
2.3.22. Проведення інформаційно-видавничої діяльності.
2.3.23.

Взаємодію

з

Національною

академією

наук

України

та

національними галузевими академіями наук, науковими й науково-дослідними
установами.
2.4. Подання пропозицій щодо призначення іменних стипендій та премій
студентам.
2.5. Забезпечення експертизи наукових проектів студентів та їхньої участі
в конкурсах.
2.6. НТС надає пропозиції щодо розвитку наукової та інноваційної
діяльності студентів.
2.7. НТС має права та виконує обов’язки органу студентського
самоврядування,

визначені

Положенням

Миколаївського

національного

університету імені В. О. Сухомлинського про студентське самоврядування та
його органи.
2.8. НТС може укладати угоди про співробітництво та взаємодію
відповідно до Положення Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського про студентське самоврядування та його органи.
2.9. НТС здійснює свою діяльність у напрямах і формах, що не
суперечать нормам нормативно-правових актів.
2.10. Для здійснення своїх завдань НТС має постійне представництво на
офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського (http://mdu.edu.ua/).
2.11. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність
НТС, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, статуту чи
завдає шкоди інтересам навчального закладу.
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3. Структура НТС
3.1.

Координаційним органом студентського наукового товариства

університету є його рада, яку очолює голова НТС.
3.2.

До складу ради НТС університету входять голови рад студентських

наукових товариств інституту / факультетів, обрані представники студентського
наукового активу шляхом відкритого голосування.
3.3.

Структурними підрозділами студентського наукового товариства

університету є ради, обрані на відповідних факультетах та в інститутах.
Інститутські та факультетські ради студентського наукового товариства
співпрацюють

із

проблемними

групами

кафедр,

гуртками,

науково-

методичними радами інститутів та студентською радою Університету, іншими
органами

студентського

самоврядування

Університету,

а

також

зі

студентськими науковими товариствами інших вищих навчальних закладів.
4. Права та обов'язки членів НТС
4.1. Члени НТС мають право:
4.1.1. Обирати та бути обраними до складу керівних та інших органів
НТС.
4.1.2. Брати участь у всіх заходах НТС та обговоренні всіх питань
діяльності НТС.
4.1.3. Надавати пропозиції щодо покращення діяльності НТС.
4.1.4. Отримувати інформацію щодо поточної діяльності НТС.
4.1.5. Представляти результати своєї наукової роботи у виданнях НТС.
4.1.6. Звертатися до НТС за допомогою щодо захисту своїх інтересів.
4.1.7. Припиняти членство в НТС.
4.2. Члени НТС зобов’язані:
4.2.1. Сприяти досягненню мети та завдань НТС, дбати про зміцнення
авторитету та підвищення позитивного іміджу НТС як самоврядної молодіжної
студентської наукової організації.
4.2.2. Дотримуватися вимог Положення НТС та керівних органів НТС.
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4.2.3. Брати активну участь у роботі НТС.
4.2.4. Утримуватися від діяльності, що суперечить реалізації мети та
здійсненню завдань НТС.
5. Мета діяльності та завдання Наукового товариства
5.1. Метою діяльності Наукового товариства є створення умов для
розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в вищому
навчальному закладі, розвиток в них наукового мислення і навичок
дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в вищому
навчальному закладі, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога
керівництву вищого навчального закладу в оптимізації наукової та навчальної
роботи.
5.2. Основними завданнями Наукового товариства є:
5.2.1. Залучення осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, до
науково-дослідницької роботи;
5.2.2. Виховання гармонійно розвиненої особистості студента та
аспіранта;
5.2.3. Підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи
студентів та аспірантів вищого навчального закладу з метою набуття ними
практичного досвіду роботи з фахового спрямування;
5.2.4. Допомога студентам в освоєнні та поглибленому вивченні
дисциплін навчального плану;
5.2.5. Оволодіння сучасними методиками і навичками проведення
самостійних наукових досліджень;
5.2.6. Сприяння вирішенню конкретних практичних проблем суб'єктів
господарювання

шляхом

залучення

творчого

потенціалу

студентів

та

аспірантів;
5.2.7. Пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які
навчаються в вищому навчальному закладі, надання їм всебічної допомоги;
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5.2.8. Організація та розвиток співробітництва з іншими вищими
навчальними

закладами,

науковими

установами

та

організаціями,

міжнародного наукового і культурного співробітництва;
5.2.9. Пошук та сприяння запровадженню нових форм роботи осіб, які
навчаються в вищому навчальному закладі;
5.2.10. Узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи
осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі;
5.2.11. Створення сприятливих умов для участі студентів та аспірантів в
наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях;
5.2.12. Висвітлення наукової діяльності студентів та аспірантів у засобах
масової інформації;
5.2.13. Виконання інших завдань, які відповідають меті Наукового
товариства та цьому Положенню.
5.3. Відповідно до своєї мети діяльності та завдань Наукове товариство:
5.3.1. Організовує роботу осіб, які навчаються в вищому навчальному
закладі, у наукових осередках, заохочує їх до участі у науковому житті вищого
навчального закладу;
5.3.2. Організовує та проводить наукові конференції молодих учених,
дослідницькі семінари, форуми, виставки, круглі столи, лекції, дебати,
інтелектуальні ігри, зустрічі з відомими науковцями, презентації наукових
проектів та інші науково-освітні роботи;
5.3.3. Бере участь та сприяє в розробці і реалізації проектів, що можуть
бути запропоновані підприємствами та організаціями незалежно від форми
власності та форми господарювання, в тому числі з іноземними, або їх
представництвами чи підрозділами;
5.3.4. Співпрацює та координує свою роботу з Науковими товариствами
інших вищих навчальних закладів;
5.3.5. Сприяє виданню наукових праць осіб, які навчаються в вищому
навчальному закладі, а також їх розміщенню на веб-сайтах вищого навчального
закладу;
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5.3.6. Проводить конкурси наукових робіт на здобуття грантів та інші
заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень осіб, які
навчаються в вищому навчальному закладі;
5.3.7. Висвітлює свою діяльність на інтернет-сайті вищого навчального
закладу, у періодичних виданнях вищого навчального закладу, а також у інших
засобах масової інформації;
5.3.8. Поширює серед осіб, які навчаються в вищому навчальному
закладі, інформацію про наукові заходи вищих навчальних закладів, наукових
організацій та установ України й інших країн;
5.3.9.

За

дорученням

керівництва

вищого

навчального

закладу

розповсюджує серед осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі,
інформацію про проведення наукових заходів, конкурсів і т.д., а також бере
участь в організації їх проведення;
5.3.10. Співпрацює з підрозділами науково-дослідної частини вищого
навчального закладу;
5.3.11. Здійснює іншу діяльність, що відповідає меті та завданням
Наукового товариства і не суперечить законодавству України, Статуту вищого
навчального закладу і цьому Положенню.
6. Організаційна структура та порядок утворення Наукового товариства
6.1. На рівні вищого навчального закладу діють такі органи Наукового
товариства:
1) Конференція Наукового товариства вищого навчального закладу;
2) Правління Наукового товариства вищого навчального закладу;
3) інші органи утворені Конференцією Наукового товариства вищого
навчального закладу.
6.2. На засіданнях органів Наукового товариства можуть бути присутні
представники керівництва вищого навчального закладу з правом дорадчого
голосу.
6.3. Наукове товариство вищого навчального закладу створюється
ініціативною групою в загальній кількості не менше як 8 осіб, які
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задовольняють вимогам пункту 18 Положення і підписали Декларацію про
створення відповідного Наукового товариства.
6.4.

Декларація

про

створення

Наукового

товариства

вищого

навчального закладу доводиться до відома керівника вищого навчального
закладу. Положення про Наукове товариство вищого навчального закладу
приймається

Конференцією

Наукового

товариства

та

затверджується

керівником вищого навчального закладу.
6.5. На рівні факультетів (інститутів) можуть бути утворені власні
Наукові товариства факультетів (інститутів).
6.6. Положення про Наукові товариства факультетів (інститутів) не
можуть суперечити Положенню про Наукове товариство відповідного вищого
навчального

закладу.

Положення

про

Наукове

товариство факультету

(інституту) приймається Конференцією факультету (інституту) та підлягає
затвердженню Конференцією Наукового товариства вищого навчального
закладу, керівником відповідного факультету (інституту) та керівником вищого
навчального закладу.
6.7. Органи Наукового товариства факультету (інституту) узгоджують
свою діяльність з органами Наукового товариства відповідного вищого
навчального закладу.
7. Членство в Науковому товаристві
7.1. Членство в Науковому товаристві є вільним для осіб, які
навчаються в вищому навчальному закладі, і здійснюється на добровільних
засадах.

7.2.

Членами Наукового товариства

можуть стати особи,
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які

навчаються в вищому навчальному закладі, активно займаються науковою
діяльністю та виявили бажання працювати в Науковому товаристві.
7.3. Рішення про прийняття у члени Наукового товариства ухвалюється
Правлінням Наукового товариства на підставі заяви, поданої особою, яка
навчається у вищому навчальному закладі, на ім'я Голови Наукового
товариства, і набуває чинності з моменту його ухвалення.
7.4. У Науковому товаристві відсутня система членських внесків чи
інших обов’язкових платежів.
7.5. Припинення членства у Науковому товаристві здійснюється за
особистою заявою на ім'я Голови Наукового товариства.
7.6. Член Наукового товариства, який не виконує покладених на нього
обов'язків, визначених цим Положенням, або перестав відповідати вимогам,
зазначеним в пункті 18 цього Положення, може бути позбавлений членства за
рішенням Правління Наукового товариства.
7.7. Особа позбавлена членства у Науковому товаристві за рішенням
Правління має право на апеляцію до Конференції Наукового товариства.
Рішення Конференції Наукового товариства є остаточним та оскарженню не
підлягає.
7.8. У разі припинення особою навчання в вищому навчальному закладі
його членство в Науковому товаристві автоматично припиняється, окрім
випадків передбачених цим Положенням.
7.9. Члени Наукового товариства зберігають свої повноваження під час
академічної відпустки, після отримання диплома бакалавра, спеціаліста або
магістра за умови продовження навчання з нового навчального року у
відповідному вищому навчальному закладі за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліст, магістр або в аспірантурі (інтернатурі, докторантурі) вищого
навчального закладу.
Проректор із науково-педагогічної роботи
Фахівець наукового відділу
Начальник юридичного відділу
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