
ПОЛОЖЕННЯ 

про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених і 

спеціалістів 

Національного університету «Запорізька політехніка» 

 

1.  Загальні положення 

1.1. Це Положення регламентує порядок створення, структуру та діяльність 

Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених і спеціалістів (далі 

– НТСА) Національного університету «Запорізька політехніка» (далі – НУ «Запорізька 

політехніка»). 

1.2.  НТСА – це самоврядне об’єднання студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

учених та спеціалістів (далі – наукова молодь), яке діє на громадських засадах і є частиною 

системи громадського самоврядування НУ «Запорізька політехніка». 

Молодими ученими НУ «Запорізька політехніка», крім аспірантів і докторантів, 

вважаються наукові, науково-педагогічні та інші співробітники НУ «Запорізька політехніка» 

до 35 років включно (доктори наук – до 40 років включно), які проводять фундаментальні та 

(або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні (прикладні) 

результати. 

1.3. У своїй діяльності НТСА керується чинним законодавством, Статутом НУ 

«Запорізька політехніка» та цим Положенням. 

1.4. Засади діяльності, функції, права та обов’язки НТСА визначені ст. 41 Закону 

України «Про вищу освіту». 

1.5. НТСА НУ «Запорізька політехніка» створено з метою об’єднання наукової 

молоді Національного університету «Запорізька політехніка», захисту їхніх прав та інтересів, 

щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. 

1.6. У своїй діяльності НТСА керується принципами:  

1) свободи наукової творчості; 

2) добровільності, колегіальності, відкритості; 

3) рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових товариств 

студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених. 

 

2. Основні завдання НТСА НУ «Запорізька політехніка» 

НТСА НУ «Запорізька політехніка»: 

1) приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність; 

2) проводить організаційні, наукові та освітні заходи; 



3) популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню 

осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності; 

4) представляє інтереси студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів, 

молодих учених та спеціалістів перед адміністрацією НУ «Запорізька політехніка» та іншими 

організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри; 

5) сприяє підвищенню якості наукових досліджень; 

6) сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками; 

7) сприяє розвитку співробітництва НУ «Запорізька політехніка» з іншими 

закладами освіти, а також міжнародного співробітництва; 

8) взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими 

академіями наук, науковими та науково-дослідними установами; 

9) виконує інші функції, передбачені законодавством України та цим Положенням. 

Основними завданнями НТСА НУ «Запорізька політехніка» є: 

2.1. Сприяння науково-дослідній роботі наукової молоді НУ «Запорізька 

політехніка». 

2.1.1. Надавати науковій молоді інформаційну, методичну, організаційну і, за 

можливості, матеріальну допомогу при підготовці дисертаційних робіт, виданні 

авторефератів, публікаціях наукових праць, стажування, а також при поїздках на наукові і 

науково-технічні конференції. 

2.1.2.  Здійснювати пошук і розповсюдження даних про фонди і грантову підтримку 

молодих учених. 

2.1.3. Надавати можливу інформаційну і правову підтримку при формуванні 

науково-дослідних лабораторій, пошуку коштів для придбання необхідного обладнання, 

матеріалів і обчислювальної техніки. 

2.1.4. Сприяти поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень 

молодих учених. 

2.1.5. Сприяти аналізу можливості виконання замовлень і договірних робіт у різних 

організаційно-правових формах. 

2.1.6. Співпрацювати з науковими, студентськими й іншими молодіжними 

організаціями України та зарубіжжя. 

2.1.7. Ініціювати і брати участь у створенні громадських некомерційних організацій, 

мета і завдання яких відповідають цілям і завданням НТСА НУ «Запорізька політехніка». 

2.2. Сприяння підвищенню наукової кваліфікації і професійного рівня наукової 

молоді. 



2.2.1. Сприяти розвитку молодіжних наукових ініціатив і закріпленню молодих 

наукових кадрів у штаті НУ «Запорізька політехніка». 

2.2.2. Сприяти організації наукових шкіл, конференцій, семінарів, симпозіумів, 

олімпіад, зокрема міжнародних, які проводяться на базі НУ «Запорізька політехніка». 

2.2.3. Організовувати зустрічі, диспути, «круглі столи» з метою виявлення й 

узагальнення інформації про напрями і результати наукових та науково-практичних 

досліджень молодих учених НУ «Запорізька політехніка». 

2.2.4. Організовувати і проводити наукові конференції, семінари, лекторії, наукові 

школи, виставки та конкурси наукових робіт молодих учених НУ «Запорізька політехніка». 

2.2.5. Висувати кандидатури на здобуття премій, грантів, стипендій та здійснювати 

відповідні громадські обговорення. 

2.3. Захист і реалізація професійних, інтелектуальних та інших прав та інтересів 

наукової молоді НУ «Запорізька політехніка». 

2.3.1. Представляти інтереси наукової молоді у Вченій раді, НТР, радах факультетів 

та інших колегіальних органах НУ «Запорізька політехніка». Виявляти думку наукової 

молоді щодо різних аспектів професійної діяльності. 

2.3.2. Представляти інтереси наукової молоді у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, наукових, громадських об’єднаннях та інших організаціях. 

2.3.3. Організовувати соціологічні дослідження серед наукової молоді НУ 

«Запорізька політехніка» з метою виявлення проблем молодих учених та пошуку шляхів їх 

вирішення.  

2.3.4. Виступати з ініціативами з різних питань наукового і громадського життя, 

вносити пропозиції в органи державної влади та місцевого самоврядування, наукові і 

громадські організації та брати участь у реалізації їхніх рішень, що до наукової молоді НУ 

«Запорізька політехніка»; 

2.3.5. Брати участь в міжнародних, державних, регіональних та інших проєктах і 

програмах; 

2.3.6. Організовувати центри ділового співробітництва, клуби дозвілля. 

2.4. Основні права НТСА: 

– виступати з ініціативами з різних питань наукового і громадського життя, вносити 

пропозиції в органи державної і муніципальної влади, наукові і громадські організації та 

брати участь у прийнятті їхніх рішень, щодо наукової молоді НУ «Запорізька політехніка»; 

– вести співробітництво з науковими, студентськими й іншими молодіжними 

організаціями України та зарубіжжя; 

– ініціювати проведення зборів наукової молоді НУ «Запорізька політехніка»; 



– брати участь в міжнародних, державних, регіональних та інших проєктах і 

програмах; 

– здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству, в 

інтересах наукової молоді. 

 

3. Основні напрями діяльності та обов’язки НТСА НУ «Запорізька 

політехніка».  

3.1. Основні напрями діяльності НТСА:  

– дотримуватись чинного законодавства України, загальновизнаних принципів і 

норм міжнародного права, що стосуються сфери діяльності, а також норм, передбачених 

Статутом НУ «Запорізька політехніка» і Положенням про НТСА НУ «Запорізька 

політехніка»; 

– поширювати інформацію про свою діяльність шляхом регулярного поновлення 

Інтернет сторінки НТСА та інших  інформаційних органів НУ «Запорізька політехніка». 

Подавати на зборах наукової молоді НУ «Запорізька політехніка» щорічний звіт про свою 

діяльність; 

– дотримуватись чинного законодавства України, загальновизнаних принципів і 

норм міжнародного права, що стосуються сфери діяльності, а також норм, передбачених 

Статутом НУ «Запорізька політехніка» і Положенням про НТСА НУ «Запорізька 

політехніка»; 

– поширювати інформацію про свою діяльність шляхом регулярного оновлення 

Інтернет сторінки НТСА та надання її до інших інформаційних ресурсів НУ «Запорізька 

політехніка» 

– щорічно звітувати на зборах наукової молоді НУ «Запорізька політехніка»; 

– використовувати, кошти, надані безпосередньо НУ «Запорізька політехніка», 

благодійними фондами, спонсорами та окремими доброчинцями, для підтримки діяльності та 

звітувати про їх використання, відповідно до законодавства і цього Положення;. 

 

4. Структура та керівні органи НТСА НУ «Запорізька політехніка» 

4.1. Основними структурними підрозділами НТСА є наукові товариства студентів 

факультетів НУ «Запорізька політехніка» (далі – НТСА Факультету). 

4.2. Вищим керівним органом НТСА НУ «Запорізька політехніка» є конференція 

наукової молоді НУ «Запорізька політехніка». Делегатів Конференції обирають збори 

наукової молоді факультетів із розрахунку 5 делегатів від НТСА Факультету, які 

представляють всі категорії членів НТСА (студенти, аспіранти, докторанти і науково-



педагогічні працівники), і де один з делегатів є Головою НТСА Факультету. Строк 

повноважень делегатів Конференції становить один рік. Делегат може бути відкликаний 

зборами наукової молоді факультетів: 

– за його заявою; 

– у зв’язку з припиненням його навчання або трудової діяльності в університеті; 

– у разі прийняття рішення про притягнення делегата до академічної 

відповідальності за порушення академічної доброчесності; 

– через неможливість виконання ним своїх обов’язків через хворобу, відрядження, 

академічну мобільність тощо. 

Конференція наукової молоді НУ «Запорізька політехніка»: 

– визначає основні напрями діяльності НТСА; 

– обирає Голову НТСА, його заступника та членів Ради молодих вчених (далі – 

РМВ) НУ «Запорізька політехніка»; 

– заслуховує звіт Голови НТСА про діяльність НТСА та РМВ за звітний період та 

оцінює роботу Голови НТСА та РМВ НУ «Запорізька політехніка»; 

– приймає рішення про дострокове відкликання Голови НТСА у разі визнання його 

роботи незадовільною; 

– заслуховує доповіді про роботу НТСА Факультетів; 

– затверджує символіку, штамп і бланки НТСА; 

– приймає рішення про винесення змін та доповнень до цього Положення на розгляд 

Конференції трудового колективу НУ «Запорізька політехніка». 

– Конференція має право приймати рішення з інших питань діяльності НТСА, якщо 

це не суперечить законодавству України, Статуту НУ «Запорізька політехніка» та цьому 

Положенню. 

Чергова Конференція скликається РМВ НУ «Запорізька політехніка» раз на рік. 

Позачергові Конференції скликаються за рішенням РМВ Університету або за вимогою 

загальних зборів наукової молоді не менш, ніж 1/3 факультетів. У випадку, якщо підставою 

для скликання позачергової Конференції є неможливість виконання РМВ НУ «Запорізька 

політехніка» своїх обов'язків, формується ініціативна група з представників усіх факультетів, 

яка ініціює скликання позачергової Конференції. 

РМВ Університету або ініціативна група зі скликання позачергової Конференції, 

повідомляє обраним делегатам Конференції про місце, дату та час проведення Конференції 

та її порядок денний, не пізніше, ніж за 7 днів до проведення Конференції. 

Головуючим і секретарем на засіданні Конференції є, відповідно, Голова НТСА або 

його заступник та секретар РМВ Університету, а за їх відсутності – обрані Конференцією 



головуючий та/або секретар. В останньому випадку до обрання головуючого та/або 

секретаря їхні функції виконують делегати Конференції, визначені органом, що скликав 

Конференцію. 

Конференція є повноважною за умови, що в ній беруть участь не менше 2/3 від 

загальної кількості обраних делегатів. 

Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів присутніх на 

Конференції делегатів. 

Секретар Конференції веде протокол засідання Конференції, який підписується 

головуючим і секретарем Конференції та зберігається у діючого секретаря РМВ НУ 

«Запорізька політехніка». 

Інші питання проведення Конференції та прийняття її рішень вирішує Конференція. 

В період між конференціями керівним органом НТСА є РМВ НУ «Запорізька 

політехніка». 

РМВ НУ «Запорізька політехніка» складається з Голови НТСА, який є її головою, 

його заступника, секретаря та членів РМВ НУ «Запорізька політехніка». Голова РМВ НУ 

«Запорізька політехніка» за посадою є членом Вченої ради НУ «Запорізька політехніка». 

Голова РМВ НУ «Запорізька політехніка» або інший делегований РМВ НУ «Запорізька 

політехніка» член РМВ є членом НТР НУ «Запорізька політехніка». 

Голова НТСА та його заступник обираються на строк від 3 до 5-ти років, відповідно 

до рішення Конференції. 

Голова НТСА організовує роботу РМВ НУ «Запорізька політехніка» і керує нею, він 

є офіційним представником НТСА НУ «Запорізька політехніка» і здійснює взаємодію з 

іншими організаціями відповідно до Положення про НТСА НУ «Запорізька політехніка». 

4.3. Голова НТСА має право: 

– головувати на загальних зборах Конференції НТСА НУ «Запорізька політехніка», 

якщо інше рішення не прийнято Конференцією; 

– брати участь у засіданнях загальних зборів наукової молоді факультетів, РМВ НУ 

«Запорізька політехніка» та факультетів, колегіальних органів управління, конференції 

(загальних зборів) трудових колективів НУ «Запорізька політехніка» і факультетів;  

– представляти НТСА та РМВ НУ «Запорізька політехніка» у відносинах з іншими 

організаціями. 

Заступник голови НТСА здійснює повноваження, делеговані йому Головою, а також 

виконує функції Голови НТСА в період його відсутності. 

Засідання РМВ НУ «Запорізька політехніка» проводяться за необхідності, але не 

рідше одного разу на місяць. РМВ НУ «Запорізька політехніка» має право ухвалювати 



рішення, якщо на його засіданні присутні не менш 2/3 членів. Рішення Конференції НТСА 

ухвалюється більшістю голосів учасників засідання. 

РМВ НУ «Запорізька політехніка»: 

– організує проведення Конференції НТСА; 

– виконує рішення та доручення Конференції, координує діяльність НТСА; 

– затверджує склад тимчасових комісій та груп для розробки рішень з окремих 

питань діяльності НТСА, приймає відповідні рішення або схвалює проєкти рішень, якщо 

прийняття рішень належить до компетенції інших органів;  

– у межах своєї компетенції розглядає та приймає рішення щодо питань, які 

винесенні для обговорення членами НТСА Університету та/або зборами наукової молоді 

факультетів; 

– погоджує рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора 

філософії, з закладу вищої освіти та їх поновлення на навчання; 

– затверджує склад делегацій НТСА НУ «Запорізька політехніка» на форумах, 

конференціях та інших заходах; 

– приймає рішення щодо участі НТСА НУ «Запорізька політехніка» в заходах 

регіонального, національного та міжнародного рівня; 

– затверджує документи з питань організації діяльності НТСА. 

Виключення з членів РМВ НУ «Запорізька політехніка» може здійснюватися 

Конференцією НТСА або РМВ НУ «Запорізька політехніка» у випадках: 

– надходження відповідної заяви члена РМВ НУ «Запорізька політехніка»; 

– здійснення членом РМВ НУ «Запорізька політехніка» дій, які грубо порушують 

Положення і принципи цього Положення та/або Статуту НУ «Запорізька політехніка», а 

також у разі прийняття рішення про притягнення до академічної відповідальності за 

порушення академічної доброчесності; 

– невиконання рішень загальних зборів або Конференції НТСА НУ «Запорізька 

політехніка»; 

– письмового клопотання про своє бажання вийти зі складу НТСА НУ «Запорізька 

політехніка». 

4.4. Вищим керівним органом НТСА Факультету є збори наукової молоді факультету 

До складу зборів наукової молоді факультету входять усі аспіранти, докторанти, 

молоді вчені та представники студентства, обрані у порядку, визначеному Положенням про 

студентське самоврядування НУ «Запорізька політехніка», частка яких має становити не 

менш 25% загальної кількості обраних делегатів. 

В період між зборами керівним органом НТСА Факультету є РМВ Факультету. 



РМВ Факультету складається з Голови НТСА Факультету, який є її Головою, його 

заступника, секретаря та членів РМВ Факультету. Голова РМВ Факультету за посадою є 

членом Вченої ради факультету. 

Формування і діяльність керівних органів НТСА Факультетів здійснюються на 

засадах, визначених пунктом 4.2 цього Положення. 

4.5. Рада молодих учених і спеціалістів є колегіальним виборним дорадчим органом, 

головною метою функціонування якого є забезпечення захисту прав та інтересів молодих 

вчених. 

4.6. Голову та склад РМВ обирає конференція НТСА НУ «Запорізька політехніка» 

відкритим голосуванням. 

4.7. Члени НТСА НУ «Запорізька політехніка» мають рівні права і несуть рівні 

обов'язки. 

4.7.1.  Права члена НТСА НУ «Запорізька політехніка»: 

– брати участь у засіданнях НТСА, виявляти ініціативу, висловлювати власні 

погляди, вносити на розгляд будь-які пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх 

питань відповідно до затвердженого регламенту. 

4.7.2. Обов’язки члена НТСА НУ «Запорізька політехніка»: 

– дотримуватись чинного Положення про НТСА і виконувати рішення Конференції 

НТСА, прийняті в межах його повноважень, визначених чинним Положенням; 

– виконувати покладені на себе зобов'язання, керуватися у своїй діяльності цілями, 

завданнями і принципами НТСА; 

– при одержанні повідомлення з НТСА, що містить у собі завдання чи прохання про 

виконання доручення, яке стосується діяльності НТСА, вчасно передавати в НТСА свою 

відповідь або повідомлення про неможливість відповіді не пізніше встановленого в 

повідомленні терміну й у встановленому порядку. 

 

5. Взаємодія НТСА НУ «Запорізька політехніка» з Адміністрацією, Вченою 

радою і НТР НУ «Запорізька політехніка» 

5.1. Адміністрація НУ «Запорізька політехніка» не втручається в діяльність НТСА 

НУ «Запорізька політехніка», крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, 

статуту чи завдає шкоди інтересам Університету.  

5.2. Ректор НУ «Запорізька політехніка» всебічно сприяє створенню належних умов 

для діяльності НТСА та РМВ НУ «Запорізька політехніка» та факультетів (надає 

приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до 

Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо). 



5.3. Фінансовою основою діяльності НТСА НУ «Запорізька політехніка» є кошти, 

визначені вченою радою НУ «Запорізька політехніка». 

5.4. Адміністрація, Вчена рада і НТР НУ «Запорізька політехніка» надають 

організаційну, консультаційну і матеріальну підтримку НТСА НУ «Запорізька політехніка»: 

– у здійсненні діяльності, передбаченої цим Положенням; 

– в одержанні своєчасної і повної інформації щодо наукової діяльності НУ 

«Запорізька політехніка». 


