
 



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це положення регламентує порядок створення та функціонування Наукового 

товариства студентів, аспірантів та молодих вчених Комунального закладу вищої 

освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (далі – 

Наукове товариство), що є органом самоврядування здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ 

рівнів освіти і молодих вчених  та складовою системи громадського 

самоврядування Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» (далі - Академія). 

1.2. Наукове товариство створюється на основі вільного волевиявлення осіб, які 

здобувають ІІ-ІІІ рівні освіти та/або працюють в Академії. 

1.3. Наукове товариство у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

міністрів України, Статутом Академії, а також цим Положенням. 

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених в законах 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність». 

1.5. Наукове товариство здійснює свою діяльність на засадах добровільності, 

рівності, самоврядування, законності, гласності та на інших загальноправових 

принципах, що не суперечать чинному законодавству, і діє на принципах: 

 свободи наукової творчості; 

 верховенства наукового співробітництва; 

 добровільності та рівноправності усіх членів; 

  колегіальності, відкритості та гласності у діяльності; 

 наукової доброчесності; 

 органічного зв’язку навчання та наукової роботи. 

 

 

ІІ. МЕТА ТА  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

 

2.1. Метою діяльності Наукового товариства є створення сприятливих умов для 

науково-дослідної, творчої, винахідницької та інноваційної діяльності здобувачів 

вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти та молодих вчених Академії. 

2.2. Завданнями Наукового товариства є: 

 Розвиток серед здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти та співробітників 

Академії наукових комунікацій. 

 Залучення до роботи активних та зацікавлених у науково-дослідній 

діяльності здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти Академії. 



 Формування мотивації у здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти до більш 

глибокого і творчого освоєння навчального матеріалу через участь у 

дослідницькій роботі. 

 Виховання творчого ставлення здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти до 

своєї спеціальності через дослідницьку діяльність, сприяння розвитку 

особистісних і професійних якостей здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів 

освіти та молодих вчених. 

 Пошук та реалізація нових форм науково-дослідної діяльності. 

 Стимулювання створення творчих колективів здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ 

рівнів освіти та молодих вчених у процесі реалізації науково-дослідних 

інтересів у галузі освітньої науки. 

 Впровадження в практику наукової та педагогічної діяльності результатів 

наукової творчості здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти та молодих 

вчених. 

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ  ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО 

ТОВАРИСТВА 

 

3.1. Функціями Наукового товариства є: 

 комунікативна – забезпечення комунікативного поля для спілкування, обміну 

змістовними науковими ідеями, представлення результатів індивідуальних 

наукових досліджень, оприлюднення результатів наукової роботи з 

обговоренням у колі колег; 

 інформаційна – забезпечення актуальною науковою та науково-

організаційною інформацією, що допомагаю орієнтуватися у подіях, заходах, 

науково-змістовній інформації; 

 адміністративно-організаційна – підтримка та організаційний супровід 

наукових ініціатив, пропозицій, проектів, науково-дослідних колективів; 

 ресурсна – здійснення матеріально-технічної, кадрової підтримки наукових 

ініціатив  та проектів здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти  та молодих 

вчених у межах ресурсів, що доступні для організації та у відповідності до 

паритетного розподілу; 

 просвітницька – популяризація серед здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів 

освіти Академії науково-дослідної роботи як можливої кар’єри та професії. 

3.2. Завданнями Наукового товариства є: 

 залучення здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ ступенів та молодих вчених до 

безпосередньої участі в науково-дослідній роботі на кафедрах Академії; 

 організація участі здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ ступенів та молодих вчених 

в академічних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, 

конгресах, симпозіумах, виставках, семінарах, конкурсах тощо; 



 співпраця з кафедрами, структурними підрозділами та адміністрацією 

Академії з питань організації наукової роботи здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ 

рівнів освіти та молодих вчених; 

 проведення щорічної регіональної науково-практичної конференції 

здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми педагогічної науки в ХХІ 

столітті»; 

 встановлення зв’язків, налагодження співпраці з освітніми та науково-

дослідними установами, громадськими та державними організаціями 

України та інших країн для виконання поставлених завдань; 

 здійснення співробітництва зі студентськими науковими товариствами 

інших закладів вищої освіти, вивчення вітчизняного і міжнародного досвіду 

та його використання у роботі Наукового товариства Академії; 

 сприяння представленню науково-дослідних робіт здобувачів вищої освіти 

ІІ-ІІІ рівнів освіти та молодих вчених на здобування грантів, пошук програм 

академічної мобільності для здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти та 

молодих вчених; 

 співробітництво з Обласною радою молодих вчених, Студентським 

парламентом Академії та іншими структурними підрозділами Академії; 

 організація лекцій та наукових читань вчених, громадських діячів, 

проведення культурних заходів для здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів 

освіти та молодих вчених; 

 своєчасне оновлення WEB-сторінки Наукового товариства на сайті Академії. 

 

VІ. ЧЛЕНСТВО В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ 

 

4.1. Членство в Науковому товаристві є вільним і здійснюється на добровільних 

засадах. 

4.2. Членами Наукового товариства можуть бути здобувачі вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів 

освіти та молоді вчені Академії, які виявили в цьому  бажання. 

4.3. Рішення про прийняття в члени Наукового товариства ухвалюється відкритим 

голосуванням радою Наукового товариства на підставі заяви на ім’я голови 

Наукового товариства. До обрання Ради Наукового товариства Академії рішення 

про прийняття в члени Наукового товариства приймається Загальними зборами 

здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти та молодих вчених Академії. 

4.4. Члени Наукового товариства мають право: 

 обирати і бути обраними до виборних органів Наукового товариства; 

 брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною діяльністю 

Наукового товариства та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань; 

 отримувати інформацію про діяльність Наукового товариства, зокрема про 

прийняті рішення та здійснені заходи; 

 брати участь у заходах, які проводить наукове товариство; 



 отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від Наукового 

товариства щодо наукової діяльності; 

 звертатися до керівних органів Наукового товариства з пропозиціями, 

заявами та скаргами; 

 бути рекомендованим Науковим товариством до нагородження преміями, 

подяками, грамотами, державними нагородами та іншими відзнаками 

відповідно до чинного законодавства та Статуту Академії. 

4.5. Члени Наукового товариства зобов’язані: 

 дотримуватися  норм чинного законодавства України, Статуту Академії, 

цього Положення; 

 брати активну участь у заходах, що проводяться Науковим товариством; 

 виконувати рішення керівних органів Наукового товариства; 

 за потреби звітувати про свою роботу та надавати необхідну інформацію 

голові Наукового товариства. 

4.6. Члени Наукового товариства можуть мати й інші права, які не суперечать 

законодавству України, Статуту Академії, цьому Положенню та закріпленні у 

рішеннях Наукового товариства. 

4.7. Членство в Науковому товаристві припиняється: 

 за власним бажанням (на підставі особистої письмової заяви); 

 у разі припинення особою навчання чи роботи в Академії; 

 за рішенням Ради  Наукового товариства,  прийнятим простою більшістю 

голосів, у разі порушення цього Положення, невиконання обов’язків та інших 

дій, що негативно позначаються на діяльності Наукового товариства. 

4.8. Випускники Академії, здобувачі вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти, молоді вчені 

та інші особи, що мають особливі заслуги у сфері діяльності Наукового товариства, 

можуть бути обрані почесними членами Наукового товариства на Загальних зборах 

Наукового товариства. 

4.9. Рішення керівних органів  Наукового товариства з питань, що належать до їх 

компетенції, є обов’язковим для всіх членів Наукового товариства. 

 

V. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

 

5.1. Члени Наукового товариства  можуть об’єднуватися відповідно до напрямів 

діяльності Наукового товариства у робочі групи, комісії тощо, необхідність 

створення яких та сфера їхньої діяльності визначаються Радою Наукового 

товариства або самими членами Наукового товариства. 

5.2. Вищим колегіальним органом Наукового товариства є Загальні збори членів 

Наукового товариства. 

5.3. Загальні збори скликаються  2 рази на рік: на початку та по закінченню 

навчального року. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Радою 

Наукового товариства в разі нагальної потреби або на вимогу не менше 2/3 від 



загальної кількості членів Наукового товариства. Про скликання Загальних зборів 

повідомляється не пізніше, ніж за один тиждень. 

5.4. Учасники Загальних зборів наукового товариства голосують особисто. Рішення 

Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів при наявності не менше 

як 1/2 членів Наукового товариства. 

5.5. Рішення про дострокове припинення повноважень голови Наукового 

товариства, заступників голови, членів Ради приймаються 2/3 присутніх на 

Загальних зборах. 

5.6. На Загальні збори Наукового товариства можуть бути запрошені представники 

адміністрації Академії з правом дорадчого голосу. 

5.6. До компетенції Загальних зборів належить вирішення будь-яких питань 

діяльності Наукового товариства. 

5.7. Загальні збори можуть делегувати частину своїх повноважень Раді Наукового 

товариства, крім питань, що належать до їх виключної компетенції.  

5.8. До виключної компетенції Загальних зборів належить: 

 прийняття в члени Наукового товариства та обрання Ради Наукового 

товариства; 

 погодження нової редакції, внесення змін і доповнень до Положення про 

Наукове товариство та подання їх Вченій раді Академії для затвердження; 

 обрання таємним голосуванням (простою більшістю) голови, заступників 

голови Наукового товариства Академії; 

 дострокове припинення повноважень голови Наукового товариства, 

заступників  голови; 

 призначення секретаря Наукового товариства за поданням голови Наукового 

товариства та припинення його повноваження; 

 прийняття рішення про утворення органів Наукового товариства та їх 

ліквідацію; 

 визначення основних напрямів діяльності Наукового товариства; 

 затвердження, за поданням Ради Наукового товариства, щорічного плану 

діяльності Наукового товариства, внесення змін і доповнень у нього; 

 заслуховування щорічного звіту голови Наукового товариства про діяльність 

Наукового товариства. 

5.9. Рішення Загальних зборів Наукового товариства оформлюються протоколом, 

який підписується головуючим та секретарем Загальних зборів. 

5.10. У разі потреби копія протоколу Загальних зборів направляється Вченій раді 

Академії. 

5.11. Обов’язок із ведення та збереження протоколів Загальних зборів Наукового 

товариства  покладається на секретаря Наукового товариства. 

5.12. Рішення Загальних зборів Наукового товариства обов’язкові до виконання 

всіма його членами. 



5.13. Рада Наукового товариства Академії є постійно діючим колегіальним 

виконавчим органом, який здійснює координаційні функції та керує поточною 

роботою Наукового товариства в періоди між Загальними зборами. 

5.14. Членами Ради Наукового товариства є голова, два заступники голови із числа 

студентів та аспірантів Академії відповідно, секретар Наукового товариства. 

5.15. Рада Наукового товариства: 

 ухвалює рішення щодо прийняття осіб у члени Наукового товариства та 

припинення членства відповідно до Положення; 

 ініціює скликання чергових і позачергових Загальних зборів Наукового 

товариства; 

 затверджує символіку, членський квиток та іншу атрибутику Наукового 

товариства; 

 визначає основні напрями діяльності Наукового товариства та подає їх для 

затвердження Загальним зборам; 

 забезпечує виконання рішень, прийнятих на Загальних зборах Наукового 

товариства; 

 за потреби приймає рішення про утворення окремих некерівних робочих 

органів (комітетів, секцій, комісій, творчих груп тощо) за напрямами 

діяльності Наукового товариства; 

 розглядає скарги членів Наукового товариства в межах своєї компетенції; 

 здійснює управління поточною діяльністю Наукового товариства; 

 подає пропозиції щодо нагородження здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ ступенів 

та молодих вчених, які мають досягнення у сфері наукової роботи; 

 приймає інші рішення щодо діяльності Наукового товариства, якщо вони не 

входять до компетенції Загальних зборів. 

5.16. Рада Наукового товариства приймає рішення на засіданнях, що проводяться 

за необхідністю, але не рідше, ніж 1 раз на 2 місяці. Засідання Ради Наукового 

товариства  є відкритими для всіх і можуть проводитись у дистанційному режимі 

за допомогою сучасних засобів зв’язку. 

5.17. Засідання Ради Наукового товариства вважається легітимним, якщо в ньому 

бере участь не менше 2/3 членів Ради. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо 

за нього проголосувало більше половини членів Ради, які взяли участь у засіданні, 

і оформлюються у вигляді протокольних рішень. 

5.18. Голова Наукового товариства: 

 обирається Зборами Наукового товариства з-поміж членів Наукового 

товариства строком на 1 рік; 

 здійснює загальне керівництво Науковим товариством, очолює Раду 

Наукового товариства; 

 є членом Вченої ради Академії; 

 підписує рішення, прийняті Радою Наукового товариства; 

 розподіляє обов’язки між членами Ради Наукового товариства; 



 представляє інтереси Наукового товариства у відносинах з адміністрацією 

Академії; 

 розглядає скарги членів Наукового товариства в межах своєї компетенції; 

 здійснює іншу діяльність, що не суперечить нормам чинного законодавства 

України, Статуту Академії та цього Положення. 

5.19. У разі відсутності голови Наукового товариства його обов’язки виконує 

заступник голови Наукового товариства. 

 

VІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА З 

КЕРІВНИЦТВОМ ТА СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗІДЛАМИ АКАДЕМІЇ 

 

6.1. Наукове товариство працює у тісному взаємозв’язку з адміністрацією та 

іншими структурними підрозділами Академії. 

6.2. Адміністрація академії не має права втручатися в діяльність Наукового 

товариства, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, Статуту 

Академії чи завдає шкоду інтересам Академії. 

6.3. Ректор Академії всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності 

Наукового товариства (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує постійний 

доступ до мережі Інтернет тощо). 

6.4. За необхідності Наукове товариство  може надавати ректору Академії, Вченій 

раді Академії, проректору з науково-педагогічної та методичної діяльності і 

проректору з  науково-педагогічної та інновіційної діяльності інформацію про свою 

діяльність (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну 

діяльність тощо). 

6.5. Адміністрація надає інформаційну, правову, фінансову, матеріальну та інші 

види підтримки активної діяльності Наукового товариства Академії.  

6.6. Координація роботи Наукового товариства здійснюється відділом освітньо-

наукової підготовки Академії. 

6.7. Опікується роботою Наукового товариства проректор Академії з науково-

педагогічної та інновіційної діяльності. 

6.8. Наукове товариство співпрацює із завідувачами кафедр Академії щодо 

інформаційної підтримки науково-пошукової діяльності та надання пропозицій зі 

спрямування науково-дослідної роботи студентів з актуальних проблем освітньої 

галузі. 

6.9. Наукове товариство підтримує та бере участь у наукових заходах, що 

проводяться Академією. 

 

VІІ. ПЕРЕХІДНІ І ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

7.1. Реорганізація і ліквідація Наукового товариства регулюються на Загальних 

зборах Наукового товариства. 



7.2. Положення про Наукове товариство та зміни до нього затверджуються Вченою 

радою Академії та вводяться в дію наказом ректора Академії. 

7.3. Наукове товариство функціонує без державної реєстрації, не набуває прав 

юридичної особи та не може вступати від свого імені в цивільні правовідносини. 

7.4. Фінансовою основою діяльності Наукового товариства є кошти із джерел, не 

заборонених законодавством України. 

7.4. Це Положення набуває чинності з моменту введення в дію відповідного наказу 

ректора Академії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТУ 

 

№ 

примірника 

Куди 

передано  

Дата 

передачі 

ПІБ 

отримувача 

Підпис 

отримувача 

Примітки  

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 

№ пор. ПІБ Підпис 

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайомлення 

Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

 

Підстави для 

внесення змін 

Дата 

затвердження 

змін 

Змінені сторінки Підпис особи, яка 

внесла зміни 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


