ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАУКОВE ТОВАРИСТВO
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА
1. Загальні положення
1.1. Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених Одеського
національного університету імені І.І. Мечникова (далі – НТСАМВ ОНУ) є
добровільним об'єднанням студентів, аспірантів та молодих вчених ОНУ, що діє
з метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення
пошукової, експериментальної і науково-дослідницької роботи молоді
університету.
1.2. НТСАМВ є одним із органів студентського самоврядування вищого
навчального закладу і невід’ємною частиною його громадського
самоврядування.
1.3. НТСАМВ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону
України «Про вищу освіту», інших законодавчих і підзаконних нормативноправових актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
нормативно-правових актів вищого навчального закладу, а також цього
Положення.
1.4. НТСАМВ здійснює свою діяльність на засадах добровільності, рівності,
самоврядування, законності, гласності та інших загально правових принципів,
що не суперечать чинному законодавству.
1.5. НТСАМВ може мати власну назву, яка зазначається у Положенні українською,
англійською і російською мовою у повній і скороченій формах.
1.6. НТСАМВ може мати власну символіку, печатку і власний офіційний бланк.
2. Мета і завдання НТСАМВ
2.1 Метою діяльності НТСАМВ є розвиток творчого і наукового потенціалу
студентів і аспірантів та молодих вчених, надання всебічної допомоги їхній
участі у виконанні науково-дослідних робіт і програм, що виконуються у
вищому навчальному закладі; здійснення наукової, освітньої, інноваційної,
винахідницької, просвітницької діяльності.
2.2 Основними завданнями НТСАМВ є:
2.2.1. Представництво інтересів своїх членів у відносинах з державними
органами та органами місцевого самоврядування, підприємницькими та
непідприємницькими товариствами.

2.2.2. Пошук та підтримка обдарованих осіб, які навчаються у вищому
навчальному закладі, надання їм усебічної допомоги у проведенні наукових
досліджень.
2.2.3. Сприяння формуванню та розкриттю наукового та творчого потенціалу
осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, їх здібностей, формуванню
особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним
світоглядом.
2.2.4. Поліпшення навчального процесу осіб, які навчаються у вищому
навчальному закладі.
2.2.5. Популяризація наукової діяльності, а також створення і розвиток
сприятливих умов для формування фахівців шляхом інтенсифікації наукової,
науково-технічної, науково-дослідної та винахідницької діяльності.
2.2.6. Створення науково-дослідних груп з метою реалізації науково-дослідного
потенціалу осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, і сприяння
діяльності наукових гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами.
2.2.7. Реалізація грантових проектів, проведення конкурсів на здобуття грантів
та інших заохочувальних заходів для стимулювання наукових досліджень осіб,
які навчаються у вищому навчальному закладі.
2.2.8. Проведення науково-практичних конференцій, читань, семінарів, круглих
столів тощо серед осіб, які навчаються у даному вищому навчальному закладі
та інших вищих навчальних закладах і наукових установах України й іноземних
держав.
2.2.9. Участь у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та
інших наукових проектах, конкурсах, конференціях, а також у міжнародних
студентських обмінах.
2.2.10. Організація та розвиток міжвузівського і міжнародного наукового та
культурного співробітництва.
2.2.11. Підготовка та подання Вченій раді, ректорату та структурним
підрозділам вищого навчального закладу, Всеукраїнській студентській раді при
Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України пропозицій щодо
розвитку та вдосконалення наукової, науково-технічної, науково-дослідної та
винахідницької діяльності студентів та аспірантів.
2.2.12. Представлення кандидатів та подання пропозицій Вченій Раді та
ректорату вищого навчального закладу, Вченим радам його факультетів на
отримання іменних або персональних стипендій і премій для осіб, які
навчаються у вищому навчальному закладі.

2.3. НТСАМВ здійснює свою діяльність у напрямках і формах, що не суперечать
нормам нормативно-правових актів.
2.4. Для виконання своїх завдань НТСАМВ:
2.4.1. Організовує роботу студентів та аспірантів в їх об’єднаннях за науковими
інтересами (секціях, підсекціях, наукових групах, гуртках, дискусійних клубах).
2.4.2. Формує та підтримує інформаційну базу даних наукових досліджень і
розробок студентів та аспірантів.
2.4.3. Готує та надає Вченій Раді, ректорату та структурним підрозділам вищого
навчального закладу, Всеукраїнській студентській раді при Міністерстві освіти і
науки, молоді та спорту України пропозиції щодо розвитку та вдосконалення
наукової, науково-технічної, науково-дослідної та винахідницької діяльності
студентів та аспірантів.
2.4.4. Бере участь в організації та проведенні наукових конференцій, круглих
столів, семінарів, олімпіад, конкурсів тощо для студентів та аспірантів.
2.4.5. Своєчасно інформує студентів та аспірантів про заплановані наукові
конференції, круглі столи, семінари, олімпіади, конкурси, тощо, які проводять
вищі навчальні заклади, наукові установи і державні органи влади, що
опікуються питаннями розвитку науки, на місцевому, обласному,
всеукраїнському і міжнародному рівнях.
2.4.6. Сприяє виданню наукових праць студентів та аспірантів.
2.4.7. Сприяє проведенню конкурсів на здобуття грантів та інших
заохочувальних заходів для стимулювання наукових досліджень студентів та
аспірантів.
2.4.8. Представляє кандидатури і подає пропозиції Вченій Раді та ректорату
вищого навчального закладу, Вченим радам його факультетів на отримання
іменних або персональних стипендій і премій для осіб, які навчаються у
вищому навчальному закладі.
2.4.9. Здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що
пов'язані з діяльністю НТСАМВ.
2.4.10. Сприяє висвітленню наукової, науково-технічної, науково-дослідної та
винахідницької діяльності студентів та аспірантів у засобах масової інформації.
2.4.11. Здійснює іншу діяльність відповідно до даного Положення.
3. Членство в НТСАМВ
3.1. Членами НТСАМВ можуть бути студенти, аспіранти та працівники вищого
навчального закладу віком до 35 років, які беруть участь у науковій та/або
науково-дослідницькій діяльності.

3.2. Підставою для прийняття у члени НТСАМВ є особиста заява, подана на ім’я
Голови Правління НТСАМВ факультету або відділення, на якому навчається
особа. До заяви додається заповнена заявником анкета члена НТСАМВ.
Рішення про прийняття особи у члени НТСАМВ приймається Радою НТСАМВ
факультету або відділення, на якому навчається особа.
3.3. Член НТСАМВ має право:
3.3.1 Обирати та бути обраним до складу керівних та інших органів НТСАМВ.
3.3.2 Брати участь в обговоренні, організації та роботі наукових конференції,
семінарів, олімпіад, конкурсів та інших заходів, що проводить НТСАМВ.
3.3.3 Отримувати інформацію щодо поточної діяльності НТСАМВ.
3.3.4 Представляти результати своєї наукової діяльності у виданнях НТСАМВ.
3.3.5 Отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку
НТСАМВ.
3.3.6 Припинити членство у НТСАМВ.
3.4 Член НТСАМВ зобов'язаний:
3.4.1 Дотримуватись Положення про НТСАМВ і виконувати вимоги керівних
органів НТСАМВ.
3.4.2 Брати активну участь у роботі НТСАМВ.
3.4.3 Сприяти досягненню мети і завдань НТСАМВ, дбати про зміцнення
авторитету т підвищення позитивного іміджу НТСАМВ та узгоджувати свою
власну діяльність з діяльністю НТСАМВ.
3.5 Припинення членства у НТСАМВ:
3.5.1 Студент чи аспірант може бути виключений зі складу НТСАМВ в разі
його відрахування з вищого навчального закладу. Працівник університету
припиняє членство у НТСАМВ у разі досягнення 35-річного віку та у разі
закінчення трудових відносин з ОНУ.
3.5.2 Студент чи аспірант може бути виключений зі складу НТСАМВ в разі
недотримання ним вимог Статуту вищого навчального закладу, Положення про
НТСАМВ, а також у разі невиконання обов’язків та здійснення вчинків, що
негативно позначаються на діяльності НТСАМВ.
3.5.3 Студент чи аспірант може бути виключений зі складу НТСАМВ на
підставі його особистої заяви.
3.5.4 Питання про виключення студента чи аспіранта зі складу НТСАМВ
вирішується Радою НТСАМВ.
3.5.5 За студентом чи аспірантом, виключеним зі складу НТСАМВ
зберігається право у двотижневий строк подати апеляцію до Ради НТСАМВ.

4. Структура та керівництво НТСАМВ
4.1. Координаційним органом НТСАМВ є Рада НТСАМВ, до складу якої входить
Голова НТСАМВ, голови НТСАМВ факультетів та інститутів ОНУ, голови
комітетів НТСАМВ і секретар НТСАМВ.
4.2. Рада НТСАМВ обирається із числа членів НТСАМВ строком на 3 роки.
4.3. Засідання Ради НТСАМВ проводиться раз на 3 місяця. Позачергові засідання
проводяться за рішенням Голови Ради НТСАМВ або за вимогою простої
більшості членів Ради НТСАМВ.
4.4. Рада НТСАМВ правочинна за наявності не менше 50% кількості членів. Ухвали
приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Ради НТСАМВ.
4.5. Рада НТСАМВ:
4.5.1
нього.
4.5.2

Приймає Положення про НТСАМВ і вносить зміни та доповнення до
Визначає основні напрями діяльності НТСАМВ.

4.5.3 Обирає Голову і Секретаря Ради НТСАМВ відкритим голосуванням
простою більшістю голосів.
4.5.4

Заслуховує звіт про діяльність Голови Ради НТСАМВ.

4.5.5

Заслуховує доповіді про роботу комітетів НТСАМВ.

4.5.6

Затверджує символіку НТСАМВ.

4.5.7 Може клопотати перед ректором ВНЗ про працевлаштування в
університеті осіб, що зробили значний внесок у діяльність НТСАМВ та
відзначилися у науковій роботі.
4.5.8 Може рекомендувати членів НТСАМВ до вступу в аспірантуру та на
навчання чи стажування за кордоном.
4.5.9 Може подавати пропозиції Вченій Раді та ректорату вищого навчального
закладу, Вченим радам його факультетів кандидатури на отримання іменних
або персональних стипендій і премій для осіб, які навчаються у вищому
навчальному закладі.
4.6 Голова Ради НТСАМВ обирається із числа членів НТСАМВ строком на 3 роки.
У разі неможливості проведення зборів Ради НТСАМВ, або НТСАМВ
повноваження Ради та Голови Ради автоматично продовжуються.
4.7 Голова Ради НТСАМВ включається до складу Вченої ради ОНУ за рішенням
Вченої ради ОНУ.
4.8. Голова Ради НТСАМВ:

4.8.1 Представляє НТСАМВ у відносинах із державними органами влади,
органами місцевого самоврядування, підприємницькими і непідприємницькими
товариствами, органами студентського самоврядування, об’єднаннями органів
студентського самоврядування, громадськими організаціями, тощо.
4.8.2 Скликає збори Ради НТСАМВ, головує на них, підписує прийняті
документи.
4.8.3 В період між зборами Ради НТСАМВ діє в межах її повноважень.
4.8.4 Здійснює керівництво поточною діяльністю НТСАМВ, координує
діяльність секретаря НТСАМВ і голів НТСАМВ факультетів вищого
навчального закладу і дає їм доручення.
4.8.5 Може делегувати окремі повноваження своїм заступникам.
4.9. Секретар Ради НТСАМВ:
4.9.1 Обирається Радою НТСАМВ строком на 2 роки.
4.9.2 Координує та здійснює організаційне забезпечення діяльності НТСАМВ і
Ради НТСАМВ, контролює виконання рішень Ради НТСАМВ.
4.9.3 Веде діловодство НТСАМВ і засвідчує документи НТСАМВ.
4.9.4 Відповідає за збереження документації НТСАМВ.
4.9.5 Веде реєстр членів НТСАМВ, у якому фіксуються: прізвище, ім’я та побатькові членів НТСАМВ; факультет, на якому вони навчаються; дата початку і
закінчення їх навчання; дата і підстава прийняття та вибуття із НТСАМВ.
4.9.6 Доводить до відома органів НТСАМВ і адміністрації вищого навчального
закладу рішення Ради НТСАМВ.
5. НТСАМВ факультету
7.1 На факультетах діють НТСАМВ факультетів як основні органи НТСАМВ, що
на фаховій основі об’єднують членів НТСАМВ, які займаються науковою
діяльністю у відповідній галузі науки.
7.2 НТСАМВ факультету може створювати за фаховим принципом секції,
підсекції, наукові групи, гуртки, дискусійні клуби тощо.
7.3 Вищим органом НТСАМВ факультету є Рада НТСАМВ факультету.
7.4 Компетенція та порядок проведення засідань Ради НТСАМВ факультету
визначається Положенням НТСАМВ і рішенням Ради НТСАМВ.
7.5 До складу Ради НТСАМВ факультету входять Голова Ради НТСАМВ
факультету, секретар Ради НТСАМВ факультету, координатори спеціальностей
із числа членів НТСАМВ.
7.6 Голова Ради НТСАМВ факультету здійснює загальне керівництво поточною
діяльністю НТСАМВ факультету, координує діяльність Секретаря Ради
НТСАМВ факультету, координаторів спеціальностей та дає їм доручення.
6. Кошти та майно НТСАМВ

8.1 Фінансовою основою діяльності НТСАМВ можуть бути кошти в розмірі не
менш як 10 % від коштів, наданих студентському самоврядуванню Вченою
радою університету у розмірі не менш ніж 0,5 % коштів спеціального фонду
вищого навчального закладу.
8.2 Надані НТСАМВ кошти витрачаються на підтримку наукової діяльності осіб,
які навчаються у вищому навчальному закладі.
8.3 Керівництво вищого навчального закладу має всебічно сприяти створенню
належних умов для діяльності НТСАМВ (надання приміщення, меблів,
оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі
Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).
8.4 НТСАМВ звітує перед Вченою радою вищого навчального закладу про
використання коштів, наданих на здійснення діяльності НТСАМВ.
8.5 НТСАМВ має право звертатися до профспілкових організацій та інших
юридичних осіб з метою залучення додаткових коштів для забезпечення своєї
діяльності та виконання завдань, в тому числі: матеріального заохочення
студентів, аспірантів та молодих вчених, заснування іменних стипендій,
фінансової підтримки заходів та видань НТСАМВ.
9. Припинення діяльності НТСАМВ
9.1 Припинення діяльності НТСАМВ здійснюється відповідно до Статуту вищого
навчального закладу і Положення НТСАМВ шляхом його ліквідації або
реорганізації. При реорганізації НТСАМВ сукупність його прав та обов'язків
переходить до правонаступника (правонаступників).
9.2 Рішення про припинення діяльності НТСАМВ приймається не менш як чотирма
п’ятими голосів її членів на загальних зборах членів НТСАМВ з відома Ради
НТСАМВ.
9.3 Припинення діяльності НТСАМВ здійснюється також за рішенням суду у
випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством.
9.4 Усі спори з майнових питань вирішуються в судовому порядку.
10. Прикінцеві положення НТСАМВ
10.1 Це Положення набуває чинності з моменту його прийняття Радою НТСАМВ.
10.2 Усі акти НТСАМВ і НТСАМВ факультетів вищого навчального закладу, що
суперечать Статуту вищого навчального закладу, є такими, що не мають
юридичної сили.
10.3 Рада НТСАМВ і Ради НТСАМВ факультетів приводять свою діяльність у
відповідність із цим Положенням протягом трьох місяців після набуття ним
чинності.
Прийнято 1 червня 2016 року на засіданні НТСАМВ
Голова Ради НТСАМВ
Немерцалов В.В.

