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1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Відповідно до норм Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 та інших норм 

чинного законодавства України з метою підтримки обдарованої студентської молоді, 

створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів 

на базі Наукового товариства студентів КрНУ (наказ ректора від 18.09.2015) створено 

Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ. 

1.2 Місце знаходження: 39614, м. Кременчук Полтавської області, вул. 

Першотравнева, 20, науково-дослідна частина КрНУ. 

1.3 Офіційне найменування: Наукове товариство студентів, аспірантів та 

молодих учених Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського (далі – НТСАМУ або Товариство). 

1.4 Наукове товариство може мати власну символіку, штамп, бланки з власним 

найменуванням та веб-сайт. 

1.5 Діяльність НТСАМУ КрНУ здійснюється на основі Конституції України, Закону 

України «Про вищу освіту», Закону України «Про науково-дослідну роботу студентів» і 

цього Положення, Положення «Про Всеукраїнську студентську олімпіаду», «Про 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт» а також відповідно до «Порядку 

відбору студентів для участі у Всеукраїнських і Міжнародних конференціях, олімпіадах, 

конкурсах». 

 

2. МЕТА, НАПРЯМИ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

2.1 НТСАМУ КрНУ створено з метою всебічного сприяння науковій, винахідницькій 

та творчій діяльності студентів, аспірантів та молодих учених, підготовки кадрів для науки і 

навчального процесу, виконання наукових досліджень, упровадження новітніх досягнень 

науки в роботу студентської молоді, відображення, захисту і реалізації професійних та 

інтелектуальних інтересів і прав наукової молоді та студентів у КрНУ. 

2.2 Основними формами діяльності НТСАМУ є: 

– сприяння формуванню умов для розкриття наукового, дослідницького потенціалу 

молодих учених і студентів; 

– формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким науковим 

світоглядом; 

– пошук, залучення до науково-дослідницької роботи і підтримка талановитих 

студентів з метою сприяння якнайшвидшому професійному росту наукової молоді, 

поточний моніторинг їх досягнень; 

– організація збору і поширення інформації про фонди, що здійснюють грантову підтримку 

студентів, аспірантів та молодих учених; 

– сприяння публікаціям студентів, аспірантів та молодих учених, забезпечення методичної, 

організаційної підтримки; 

– проведення наукових семінарів, що висвітлюють стан питань у різних галузях 

знань; 

– організація та забезпечення участі наукової молоді у Всеукраїнських та Міжнародних 



конкурсах; 

– організація та розвиток наукового та культурного співробітництва, інформаційної 

діяльності тощо між ЗВО України та зарубіжжя. 

2.3 Основними принципами діяльності НТСАМУ є: 

– рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі; 

– пріоритетність наукової творчості, змагальності; 

– безперервність науково-дослідної роботи від студента до кандидата наук; 

– органічний зв’язок навчання та науково-дослідної роботи. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ 

НАУКОВИМ ТОВАРИСТВОМ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

3.1 Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ складається з 

кафедральних факультетських (інститутських) НТСАМУ. Органи управління Наукового 

товариства формуються на демократичних засадах шляхом виборів. 

3.2 Вищим органом правління Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих 

учених КрНУ є загальні збори членів НТСАМУ(далі – Загальні збори). Питання вирішуються 

відкритим голосуванням (простою більшістю). Збори вважаються правомірними, якщо на 

засіданні присутні більше половини облікового складу студентів, аспірантів та молодих 

учених. 

Загальні збори мають такі повноваження:  

– схвалюють Положення про Наукове товариство, вносять до нього зміни та доповнення в 

установленому законодавством порядку, направляють їх на розгляд Науково-технічної ради 

КрНУ;  

– затверджують кількісний та персональний склад Ради; 

– визначають основні напрями діяльності Наукового товариства на звітний період;  

– заслуховують звіт голови НТСАМУ про роботу НТСАМУ за звітний період та 

приймають рішення щодо його схвалення;  

– дають оцінку діям, документам, заявам членів Ради НТСАМУ, вносять зміни або 

анулюють їх;  

– приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію Наукового товариства;  

– приймають до розгляду та вирішення інші питання діяльності НТСАМУ відповідно до 

цього Положення.  

Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх членів 

Наукового товариства. Рішення щодо програмних документів, положень, доповнень та змін до 

них приймаються 2/3 голосів від загальної кількості присутніх на Загальних зборах Наукового 

товариства.  

Загальні збори Наукового товариства скликаються не менше ніж один раз на рік. 

Позачергові Загальні збори можуть скликатися: за рішенням Ради НТСАМУ для вирішення 

невідкладних питань діяльності Наукового товариства; за наявності ініціативи не менше ніж 

половини загальної кількості членів Наукового товариства; за ініціативою керівництва КрНУ у 

разі необхідності. Рішення Загальних зборів фіксуються у протоколі Загальних зборів, який 

підписують головуючий та секретар зборів. 



3.3 Управління НТСАМУ КрНУ здійснюється радою НТСАМУ, до складу якої 

входять голови факультетських НТСАМУ, заступники деканів (інститутів) з наукової 

роботи, відповідальні за науково-дослідну роботу (НДР) студентів на факультетах, члени 

громадських організацій університету. Склад ради НТСАМУ КрНУ затверджується 

науково-технічною радою КрНУ. 

3.4 Рада Наукового товариства має такі повноваження:  

– здійснення поточної координації діяльності Наукового товариства;  

– обрання голови, заступників та секретаря Ради Наукового товариства;  

– скликання, організація проведення Загальних зборів Наукового товариства;  

– вирішення питань щодо прийняття осіб до членів або виведення зі складу членів 

НТСАМУ;  

– організація виборів членів Ради Наукового товариства;  

– забезпечення виконання рішень Загальних зборів Наукового товариства;  

– підготовка та подання на затвердження Загальними зборами планів діяльності та звіту про 

роботу Наукового товариства відповідно до затвердженого плану на звітний період;  

– розроблення та подання на затвердження Науково-технічною радою КрНУ кошторису 

витрат Наукового товариства у звітному році відповідно до затвердженого плану;  

– розроблення та затвердження документації по проектах, програмах, заходах, які 

реалізовує НТСАМУ до погодженого плану, їх узгодження з відповідними структурними 

підрозділами КрНУ;  

– погодження рішень про відрахування з КрНУ осіб, які здобувають ступінь доктора 

філософії, та їх поновлення на навчання в КрНУ;  

– прийняття рішень з інших питань поточної діяльності Наукового товариства. 

Рада НТСАМУ зобов’язана:  

– своєчасно надавати плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну 

діяльність тощо віце-президенту з наукової роботи та інформатизації, іншій уповноваженій 

посадовій особі КрНУ;  

– забезпечувати виконання програмних завдань, порядку роботи, вимог нормативних 

документів КрНУ з питань організації наукової, фінансової роботи тощо.  

До склад Ради НТСАМУ:  голова Ради;  заступники голови Ради;  секретар Ради;  члени 

Ради. 

3.5 Головою ради НТСАМУ є особа, яка:  

–  здійснює загальне керівництво діяльністю, забезпечує виконання завдань Наукового 

товариства, рішень Загальних зборів, ведення обліку кількості членів Наукового товариства;  

–   розподіляє обов’язки між членами Ради;  

–  контролює дотримання членами Ради цього Положення;  

–  звітує про діяльність Ради на Загальних зборах Наукового товариства;  

–  підписує документи від імені Ради;  

–  ухвалює рішення про проведення засідань, формує порядок денний і головує на 

засіданнях Ради;  

–   представляє Наукове товариство перед іншими фізичними, юридичними особами;  

–  забезпечує взаємодію з підрозділами КрНУ, іншими організаціями;  

–  виконує інші функції для належного виконання Науковим товариством своїх функцій.  

Голова Ради НТСАМУ обирається на засіданні Ради НТСАМУ простою більшістю 

голосів присутніх членів. Термін повноважень голови Ради становить один рік з правом 



переобрання. Голосування вважається таким, що відбулося в разі участі у ньому більше 50 % 

складу Ради Наукового товариства. 

3.6 Заступником голови з НДР студентів є особа, яка функціонально 

підпорядковується голові, заміщає її у період відсутності з виконанням усіх функцій голови, 

виконує координацію та контроль заходів, що спрямовані на інтенсифікацію та покращення 

розвитку науково-дослідної роботи студентів. Заступник голови з НДР студентів обирається 

членами ради молодих учених терміном на рік. 

3.7 Секретар Ради Наукового товариства обирається на засіданні Ради з числа її членів та:  

– інформує членів Ради про чергові та позачергові засідання;  

– веде документацію та службове листування Ради, готує інформаційні довідки, протоколи 

(витяги з протоколів) засідань;  

– забезпечує підготовку проектів рішень Наукового товариства;  

– забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов’язаної з роботою Ради;  

– здійснює інші функції, пов’язані з діяльністю Ради. 

На час відсутності секретаря Ради, у період до обрання нового секретаря виконання його 

обов’язків покладається на одного із членів Ради рішенням голови Ради. 

3.8 Члени ради молодих учених – особи, які несуть відповідальність за виконання 

конкретно  поставлених завдань, здійснюють  організаційнудіяльність на факультетах 

(інститутах) КрНУ. 

3.9 Керівництво факультетським (інститутським) НТСАМУ здійснюється головою 

факультетського (інститутського) НТСАМУ, який співпрацює з заступниками 

завідувачів кафедр і деканів (директорів інститутів) з наукової роботи. Голова 

факультетського НТСАМУ і відповідальний за НДР студентів на факультеті (інституті) 

обираються на засіданні факультетського (інститутського) НТСАМУ терміном на три 

роки. 

3.10 План заходів Товариства, відповідно до якого здійснюється основна діяльність 

НТСАМУ, обговорюється на засіданні ради молодих учених затверджується науково-

технічною радою КрНУ. 

 

4. ЧЛЕНСТВО У НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА 

МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

 

4.1 Рішення про прийняття у члени НТСАМУ Радою НТСАМУ на підставі заяви, 

поданою у письмовій або електронній формі на ім‘я голови Ради НТСАМУ. Рішення Ради 

про прийняття у члени, виключення з членів Наукового товариства набуває чинності з 

моменту його ухвалення.  

4.2 В Науковому товаристві членські внески не сплачуються.  

4.3 Членами НТСАМУ можуть бути студенти, магістри, аспіранти, докторанти і 

молоді вчені віком до 35 років (докторанти – до 40 років), які навчаються або 

працюють в університеті. 

4.4 Прийом до членів факультетського (інститутського) НТСАМУ здійснюється на 

засіданні факультетських (інститутських) НТСАМУ. Склад факультетського (інститутського) 

НТСАМУ затверджується вченою радою факультету (інституту). Кількість членів 

факультетського (інститутського) НТСАМУ повинна складати по п’ять представників 

від кожної кафедри, що входить до складу факультету. 



4.5 Припинення членства у НТСАМУ, припинення повноважень члена Ради НСАМУ 

здійснюється за наявності таких підстав: 

– відкликання з боку організації, що висунула за рішенням загальних зборів або 

виконавчого органу даного об’єднання; 

– вчинення членом НТСАМУ дій, що порушують дійсне Положення; 

– невиконання рішень НТСАМУ; 

– письмового повідомлення про своє рішення вийти з НТСАМУ; 

– закінчення дії виборчого терміну. 

–  досягнення віку 35 років (для докторантів – 40 років) (автоматично з дати досягнення 

відповідного віку);  

–  припинення навчання або роботи в КрНУ (автоматично з дати відрахування, 

звільнення);  

–  оформлення академічної, творчої відпустки, відпустки по догляду за дитиною 

(автоматично з дати початку відпустки);  

–  порушення норм цього Положення (з моменту прийняття рішення Радою).  

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, 

АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

 

5.1 Члени НТСАМУ КрНУ мають однакові права і несуть однакові обов’язки. 

5.2 Члени НТСАМУ мають право:  

– обирати і бути обраним до ради студентів, аспірантів та молодих учених; 

– брати участь в обговоренні питань діяльності НТСАМУ, вносити пропозиції щодо 

вирішення цих питань; 

– брати участь у підготовці, проведенні заходів, що організовує НТСАМУ; 

– бути рекомендованими НТСАМУ щодо нагородження їх преміями, 

стипендіями, подяками, державними нагородами, відповідно до чинного 

законодавства та Статуту КрНУ;  

– отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку Наукового 

товариства;  

– публікувати результати оригінальних наукових досліджень у Віснику КрНУ та 

збірниках тез доповідей Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених 

«Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» на підставі висновків організаційного 

комітету та редакційної колегії; 

– на підставі власного бажання, висловленого в установленому порядку, в будь-

який момент добровільно припинити своє членство в НТСАМУ. 

5.3 Члени НТСАМУ КрНУ зобов’язані: 

– дотримуватися Положення про Наукове товариство;  

– сумлінно та своєчасно виконувати покладені Науковим товариством на них 

обов’язки;  

– виконувати рішення керівних органів Наукового товариства;  

– сприяти підвищенню іміджу Наукового товариства;  

– при одержанні доручень, що стосуються діяльності Товариства, вчасно надавати 

інформацію або сповіщати про неможливість відповіді не пізніше встановленого 

терміну; 



– у будь-якій самостійній діяльності, що стосується компетенції Товариства, точно 

дотримуватися рішень НТСАМУ. 

5.4 Члени НТСАМУ КрНУ беруть участь у: 

– організації та плануванні НДР з перспективою терміном до 3 років; 

– конференціях, симпозіумах, семінарах, олімпіадах, конкурсах різного рівня; 

– обговоренні виступів і наукових доповідей, попередньому захисті курсових і 

випускних робіт і проектів, дисертаційних робіт тощо; 

– клопотанні про присудження премій, нагород і призів авторам найкращих 

науково-дослідних робіт; 

– співробітництві з іншими ЗВО регіонів України, з громадськими 

організаціями в галузі науки, техніки та освіти. 

 

6. ФОРМА І ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗВІТНОСТІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

 

6.1 Голова ради молодих учених звітує перед науково-технічною радою КрНУ та 

на загальних зборах НТСАМУ раз на рік. 

6.2 Голова ради звітує перед проректором з наукової роботи раз на три місяці про 

хід робіт щодо вирішення питань, які поставлені перед Товариством. 

6.3 Рада молодих учених КрНУ проводить свої засідання періодично за 

необхідності, але не рідше ніж раз за навчальний семестр. 

6.4 Голови факультетських (інститутських) НТСАМУ звітують два рази на рік на 

засіданнях ради молодих учених про виконану роботу. Звіт містить інформацію про: 

– кількість і зміст завдань, що були поставлені та розв’язані за звітний період; 

– проблеми, що виникли під час їх розв’язання; 

– кількість завдань, що перебувають на стадії виконання. 

6.5 Засідання факультетських НТСАМУ проводяться періодично, за необхідності, 

але не рідше ніж раз на три місяці для обговорення поточних проблем і розробки 

подальшої стратегії на основі аналізу інформації, отриманої в процесі виконання 

членами Товариства своїх обов’язків. 

 

7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, 

АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ  

 

7.1 Науково-дослідна діяльність НТСАМУ здійснюється за рахунок 

матеріально-технічної бази лабораторій відповідних кафедр. 

7.2 Фінансування НТСАМУ КрНУ передбачається щорічними лімітами витрат 

КрНУ на наукову та організаційну діяльність за наступними напрямами: 

– відрядження з метою участі у студентських конференціях, олімпіадах, 

конкурсах тощо; 

– преміювання та придбання призів і винагород для призерів; 

– організація та проведення Міжнародних науково-практичних конференцій 

студентів, аспірантів та молодих учених; 

– преміювання членів НТСАМУ за високі показники у роботі (отримання нових 

результатів, патентів, публікацій статей тощо). 



 

 

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

8.1 Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ набуває 

чинності з моменту затвердження цього Положення наказом ректора по університету. 

Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих учених може 

бути припинена за рішенням Науково-технічної ради КрНУ та наказом ректора КрНУ. 
 


