− добровільності, колегіальності, відкритості;
− рівності права осіб, які навчаються та/або працюють, на участь у
діяльності НТ ОДЕКУ.
2. Мета, завдання та функції
2.1. Метою НТ ОДЕКУ є всебічне сприяння розвитку науки, науковій,
винахідницькій та іншій творчій діяльності у молодіжному середовищі
шляхом створення умов для розкриття і розвитку наукового та творчого
потенціалів молоді, формування сучасного наукового світогляду, ініціювання
нових знань та використання результатів наукових досліджень для вирішення
актуальних проблем розвитку різних галузей економіки України, їх
гідрометеорологічного забезпечення, екології та охорони навколишнього
середовища.
2.2. Основними завданнями НТ ОДЕКУ є:
 пошук і підтримка науково талановитої молоді серед осіб, які
навчаються та працюють в Університеті, залучення їх до наукової
роботи та інноваційної діяльності;
 підвищення якості науково-дослідної роботи студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених шляхом впровадження у науковоосвітній процес сучасних методик і навичок проведення самостійних
наукових досліджень для вирішення актуальних науково-практичних та
теоретичних проблем;
 створення організаційних, методичних, матеріальних, технічних умов
для реалізації наукових ініціатив студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених;
 популяризація серед студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених досягнень науки і техніки;
 організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних,
університетських
наукових,
науково-практичних
конференцій,
семінарів, круглих столів за участю молодих вчених, студентів;
 сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного наукового
співробітництва.
2.3. Відповідно до мети та завдань діяльності НТ ОДЕКУ здійснює такі
функції:
 залучає обдаровану молодь та молодих науковців Університету і
Факультетів до наукової роботи наукових гуртків, семінарів,


















проблемних наукових груп, кафедр, науково-дослідних лабораторій,
виконання науково-дослідних робіт в лабораторіях науково-дослідної
частини та на кафедрах ОДЕКУ;
долучається до організації та проведення наукових, науковопрактичних та освітніх наукових заходів (конференцій, семінарів,
форумів, виставок, круглих столів, літніх шкіл, лекцій, дебатів,
інтелектуальних ігор, зустрічей з відомими науковцями, презентацій
наукових проектів тощо);
узагальнює і поширює позитивний досвід наукової роботи осіб, які
навчаються та працюють в ОДЕКУ;
популяризує наукову та науково-дослідну роботу та висвітлює наукову
діяльність студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених у засобах
масової інформації, у т.ч. на сайті в мережі Інтернет та у виданнях
ОДЕКУ;
сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками,
виданню друкованих наукових праць осіб, які навчаються і працюють в
ОДЕКУ, у тому числі шляхом випуску друкованих та електронних
збірників матеріалів, тез доповідей на конференціях;
вносить пропозиції щодо преміювання та інших форм заохочення
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених за вагомі
досягнення у науково-дослідній роботі та інноваційній діяльності;
бере участь у погодженні рішення про відрахування з аспірантури
Університету осіб, які здобувають ступінь доктора філософії та їх
поновлення на навчання;
взаємодіє з кафедрами, науково-дослідною частиною, адміністрацією
Університету й Факультетів, радами молодих вчених та науковими
товариствами інших вищих навчальних закладів України та зарубіжжя,
науковими та науково-дослідними установами НАН України,
національних галузевих академій наук та відомчої підпорядкованності,
громадськими і державними організаціями з питань наукової роботи
студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, розвитку
міжвузівського та міжнародного наукового співробітництва;
представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з
питань наукової роботи та розвитку наукової кар’єри;
поширює серед осіб, які навчаються в ОДЕКУ, інформацію про
проведення наукових і освітніх заходів Університету, інших вищих












навчальних закладів, наукових організацій і установ України й
зарубіжжя;
сприяє участі кращих студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених Університету у наукових грантах і програмах, отриманні
відповідних стипендій для стимулювання індивідуальних наукових
досліджень;
налагоджує зв’язки з благодійними фондами, спонсорами для
підтримки діяльності НТ ОДЕКУ;
розробляє та приймає документи, що регламентують організацію та
діяльність НТ ОДЕКУ, у тому числі плани, звіти;
готує та подає до адміністрації Університету та його структурних
підрозділів – Факультетів пропозиції щодо розвитку та удосконалення
наукової і творчої діяльності студентів, аспірантів, докторантів та
молодих вчених, у тому числі щодо впровадження інноваційних форм
роботи у навчальний процес;
готує та подає обґрунтовані пропозиції до адміністрації Університету
та його структурних підрозділів – Факультетів щодо складу
представницьких делегацій НТ ОДЕКУ для навчального, наукового та
інших видів обміну в Україні та за кордоном;
надає пропозиції до формування кошторису поточних надходжень і
витрат Університету для провадження діяльності НТ ОДЕКУ.
здійснює іншу діяльність, що відповідає меті та завданням НТ ОДЕКУ
і не суперечить законодавству України, Статуту ОДЕКУ і цьому
Положенню.
3. Організація роботи

3.1. Організаційна структура НТ ОДЕКУ складається з вищих органів
управління та базових осередків.
3.2. Вищими органами управління НТ ОДЕКУ є Рада НТ ОДЕКУ та
колегіальний виконавчий орган – правління НТ ОДЕКУ.
3.3. Базовими осередками НТ ОДЕКУ є НТ Факультетів. Принципи
організації діяльності наукових товариств Факультетів визначаються
відповідними рішеннями Вчених рад Факультетів.
3.4. Для організації ефективної роботи НТ ОДЕКУ з урахуванням
потреб, інтересів, можливостей і здібностей різних груп представників

молодіжного наукового середовища Університету, у складі НТ ОДЕКУ та
його базових осередків формуються:
– студентський сектор, який очолюється завідуючим сектору, що
обирається з числа членів НТ ОДЕКУ-студентів Університету, підготовка
яких
здійснюється на першому (бакалаврському) та другому
(магістерському) рівнях вищої освіти;
– сектор аспірантів, докторантів та молодих вчених, очолюваний
завідуючим сектору, який обирається з числа осіб-членів НТ ОДЕКУ, які
навчаються або працюють в Університеті та мають або здобувають науковий
ступінь.
3.5. Органи управління НТ Факультету узгоджують свою діяльність з
вищими органами управління НТ ОДЕКУ та підзвітні їм.
3.6. НТ ОДЕКУ активно працює над створенням єдиного наукового
простору в Університеті шляхом взаємодії та координації роботи базових
осередків товариства на Факультетах.
3.7. НТ ОДЕКУ активно взаємодіє з науково-дослідною частиною,
відділом організації наукової роботи студентів Університету, кафедрами
щодо інформаційної підтримки науково-пошукової діяльності, одержання та
поширення інформації про наукові заходи, які проводяться в Україні та за її
межами.
3.8. Студентський сектор НТ ОДЕКУ тісно взаємодіє, координує свою
діяльність, отримує організаційну та адміністративну підтримку Ради з
науково-дослідної роботи студентів, відділу організації наукової роботи
студентів, Деканату магістерської та аспірантської підготовки Університету.
4. Права та обов’язки членів






4.1. Члени НТ ОДЕКУ мають право:
обирати і бути обраними до виборних органів НТ ОДЕКУ;
вільно висловлювати та подавати пропозиції при обговоренні питань
діяльності НТ ОДЕКУ;
брати активну участь у регіональних, всеукраїнських, міжнародних
конкурсах, а також у роботі конференцій, круглих столів, літніх шкіл та
інших наукових та освітніх заходах;
бути рекомендованими на нагородження преміями, стипендіями,
подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і нагород
відповідно до чинного законодавства, нормативно-правових
документів МОН, Статуту та діючих положень і наказів Університету;

 подавати пропозиції щодо різних видів заохочення студентів–
переможців і призерів наукових змагань, олімпіад, конкурсів та кращих
наукових керівників-організаторів студентської наукової роботи;
 подавати пропозиції та бути обраними до складу представницьких
делегацій НТ ОДЕКУ для академічного, наукового (стажування) та
інших видів обміну в Україні та за кордоном;
 отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу для реалізації
своїх ініціатив;
 отримувати вичерпну інформацію щодо діяльності НТ ОДЕКУ;
 виконувати рішення органів НТ ОДЕКУ;
 вимагати від керівних органів НТ ОДЕКУ виконання своїх обов’язків,
визначених цим Положенням.
4.2.Члени НТ УБС НБУ зобов'язані:
 дотримуватися вимог Положень, що регламентують діяльність НТ
ОДЕКУ;
 сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, покладені на них НТ
ОДЕКУ;
 виконувати рішення органів управління НТ ОДЕКУ та НТ Факультетів;
 подавати звіт про свою роботу на вимогу керівних органів Наукового
товариства;
 активно брати участь у науковій роботі, виступати з доповідями на
заходах, організованих НТ ОДЕКУ;
 надавати керівним органам Наукового товариства інформацію,
необхідну для вирішення питань, пов’язаних з його діяльністю;
 пропагувати діяльність Наукового товариства, сприяти підвищенню
престижу та авторитету Університету.
5. Членство в Науковому товаристві студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених
5.1. Членами НТ ОДЕКУ можуть стати особи, які навчаються або
працюють в ОДЕКУ, активно займаються науковою діяльністю та виявили
бажання працювати в науковому товаристві.
5.2. Рішення про прийняття у члени ухвалюється Правлінням НТ
ОДЕКУ на підставі заяви, поданої на ім'я Голови Наукового товариства, і
набуває чинності з моменту його ухвалення.

5.3. У НТ ОДЕКУ відсутня система членських внесків чи інших
обов’язкових платежів.
5.4. Припинення членства здійснюється за особистою заявою на ім'я
Голови або за рішенням Правління НТ ОДЕКУ.
5.5 Член, діяльність якого суперечить основним принципам НТ ОДЕКУ
або цьому Положенню, виключається із складу учасників НТ ОДЕКУ.
5.6. У разі припинення особою навчання або роботи в Університеті
його членство в НТ ОДЕКУ автоматично припиняється, крім випадків,
передбачених цим Положенням.
5.7. Члени НТ ОДЕКУ зберігають свої повноваження під час
академічної відпустки, після отримання диплома бакалавра або магістра за
умови продовження навчання в Університеті на новому освітньому рівні чи в
докторантурі.
5.8. Особам, які мають особливі заслуги перед НТ ОДЕКУ або зробили
важливі досягнення чи відкриття в науці, рішенням Ради НТ ОДЕКУ може
надаватись статус почесного члена НТ ОДЕКУ. Почесний член має ті ж самі
права, які визначені для членів НТ ОДЕКУ, окрім права голосування та не
може бути обраний на керівні посади НТ ОДЕКУ.
6. Рада Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених
6.1. Рада НТ ОДЕКУ (далі – Рада) є вищим представницьким органом
НТ ОДЕКУ, що в межах своєї компетенції визначає загальні засади
функціонування НТ ОДЕКУ та здійснює контроль за діяльністю Правління
НТ ОДЕКУ (далі – Правління).
6.2. Членами Ради є делегати від Університету та Факультетів за
квотою:
– 2 представника з числа докторантів, аспірантів від Університету;
– 1 представник з числа штатних працівників науково-дослідної
частини університету (молодий вчений);
– 4 представника від кожного Факультету (у т.ч. 2 – молодих вчених, 2
– студента Наукового товариства Факультету).
6.3. Рада вважається правомочною, якщо кількість присутніх складає
не менше половини її повного складу. Право голосу на зборах Ради мають усі
її члени.

6.4. Члени Ради голосують особисто. Кожен член Ради має один голос.
Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів, окрім випадків,
передбачених цим Положенням. У випадку рівного розподілу голосів, голос
Голови НТ ОДЕКУ є вирішальним.
6.5. Рішення про припинення діяльності НТ ОДЕКУ, дострокове
припинення повноважень Голови, заступника Голови, членів Правління
приймаються не менше, ніж 3/4 від кількості присутніх на зборах Ради.
6.6. До компетенції Ради належить вирішення усіх питань діяльності
НТ ОДЕКУ.
6.7. До виключної компетенції Ради відноситься:
 внесення змін і доповнень до Положення про НТ ОДЕКУ і подання їх
на затвердження зборами (конференцією) трудового колективу
Університету;
 затвердження документів, що визначають структуру та порядок
функціонування Правління;
 прийняття рішення про утворення органів НТ ОДЕКУ та їх ліквідацію;
 визначення основних напрямів діяльності НТ ОДЕКУ;
 затвердження, за поданням Голови НТ ОДЕКУ, щорічного плану
діяльності НТ ОДЕКУ, внесення до нього змін та доповнень;
 обрання голови, заступників голови та секретаря НТ ОДЕКУ, а також
дострокове припинення їх повноважень;
 призначення членів Правління та інших органів товариства, рішення
про формування яких прийнято Радою НТ ОДЕКУ, а також дострокове
припинення їх повноважень;
 затвердження регламенту Ради та Правління;
 заслуховування щорічного звіту Голови НТ ОДЕКУ про діяльність
товариства;
 затвердження за поданням Правління символіки НТ ОДЕКУ;
 прийняття рішення про припинення діяльності НТ ОДЕКУ.
6.8. Рада може делегувати Правлінню свої права та повноваження з
вирішення всіх питань, крім питань, що належать до її виключної
компетенції.
6.9. Рада може збиратися на чергові та позачергові засідання.
Позачергове засідання скликається рішенням Правління за вимогою
учасників Ради, або у випадку припинення повноважень Голови.
6.10. Про час і місце проведення засідання Ради її члени
повідомляються не пізніше ніж за тиждень до її проведення.

6.11. Чергове засідання Ради скликається Головою щорічно у вересні,
лютому та травні місяці.
6.12. Позачергове засідання Ради скликається Правлінням за своїм
рішенням або за вимогою керівництва ОДЕКУ.
6.13. Головує на засіданні Ради Голова НТ ОДЕКУ або, в разі його
відсутності та припинення повноважень, його заступник.
6.14. Секретар НТ ОДЕКУ веде та зберігає протоколи засідань.
Протокол засідання Ради підписується Головою та секретарем, його копія
направляється до Деканату магістерської та аспірантської підготовки
Університету.
6.15. Рішення Ради НТ ОДЕКУ обов’язкові до виконання всіма його
членами.
7. Правління Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених
7.1. Правління є постійно діючим колегіальним виконавчим органом,
який виконує координаційні функції щодо узгодження діяльності НТ
ОДЕКУ.
7.2. Правління формується на демократичних засадах шляхом прямого
відкритого голосування делегатів Ради членів НТ ОДЕКУ строком на два
роки.
7.3. Склад правління НТ ОДЕКУ: голова НТ ОДЕКУ, завідувач
студентського сектору НТ ОДЕКУ, завідувач сектору аспірантів, докторантів
та молодих вчених НТ ОДЕКУ, голови НТ Факультетів, секретар НТ
ОДЕКУ.
7.4. Засідання Правління відбуваються не менше, ніж раз на два місяці.
Позачергові засідання Правління проводяться за вимогою голови НТ
ОДЕКУ.
7.5. Правління має право приймати рішення кваліфікованою більшістю
голосів за наявністю 3/4 його членів, які оформлюються протоколом.
7.6. Рішення Правління обов’язкові до виконання всіма членами НТ
ОДЕКУ.
7.7. Правління НТ ОДЕКУ:
 узагальнює пропозиції щодо основних напрямів діяльності НТ ОДЕКУ
на поточний рік та подає їх на затвердження Раді НТ ОДЕКУ;

 затверджує необхідні документи організаційної діяльності НТ ОДЕКУ,
які не належать до виключної компетенції Ради НТ ОДЕКУ;
 розглядає питання, пов’язані із зарахуванням до НТ ОДЕКУ та
виводом із нього;
 надає пропозиції про обрання до НТ ОДЕКУ Почесних членів;
 затверджує склад делегацій, які представляють НТ ОДЕКУ на наукових
форумах, семінарах, круглих столах та інших заходах;
 розглядає питання, які виносяться на обговорення за ініціативою членів
Правління;
 здійснює контроль за виконанням рішень Ради НТ ОДЕКУ;
 співпрацює з кафедрами, науково-технічною, навчально-методичною
та Вченою радами Університету та Факультетів, деканатом
магістерстької та аспірантської підготовки, Радою з науково-дослідної
роботи студентів;
 надає пропозиції та обґрунтування стипендіальній комісії Університету
та Інститутів щодо преміювання (відзначення) студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених за результатами особистих досягнень у
науковій роботі (за погодженням із проректором з наукової роботи, або
деканом магістерської та аспірантської підготовки);
 вирішує інші питання, що стосуються поточної діяльності НТ ОДЕКУ.
7.8. Голова НТ ОДЕКУ:
 організує роботу НТ ОДЕКУ, її Ради та Правління;
 розподіляє обов’язки серед членів правління НТ ОДЕКУ;
 представляє інтереси НТ ОДЕКУ в науково-технічній та вченій радах
Університету, в усіх структурних підрозділах Університету, а також
організаціях та установах в Україні та за її межами з питань, що
стосуються компетенції НТ ОДЕКУ;
 від імені НТ ОДЕКУ, ініціює ухвалення та розрив угод, здійснює
поточну діяльність в інтересах НТ ОДЕКУ, передбачену конкретними
проектами, програмами та угодами;
 відповідає за розробку плану роботи НТ ОДЕКУ, належне ведення
документації, підготовку звітів та надання необхідної інформації щодо
діяльності НТ ОДЕКУ;
 розробляє тематику організаційних, наукових та освітні заходів,
зокрема, наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів
спільно з членами Правління;

 подає на розгляд та затвердження Правління склад делегацій, які
представляють НТ ОДЕКУ на наукових форумах, семінарах, круглих
столах та інших заходах.
 ініціює від імені НТ ОДЕКУ прийняття рішень Вченою радою,
адміністрацією Університету, укладання угод про фінансування
діяльності НТ ОДЕКУ за рішенням Правління;
 здійснює поточний контроль за фінансуванням НТ ОДЕКУ згідно з
рішеннями Вченої ради Університету та укладеними угодами;
 здійснює поточний контроль за цільовим використанням отриманих НТ
ОДЕКУ коштів.
7.9. Секретар НТ УБС НБУ:
 підтримує наукові зв’язки з вітчизняними, закордонними та
міжнародними організаціями аналогічного профілю;
 організаційно, інформаційно та технічно забезпечує зв’язки між НТ
ОДЕКУ різних структурних підрозділів − Факультетів;
 веде протоколи засідань, наукове листування та займається
діловодством НТ ОДЕКУ.
8. Забезпечення діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених
8.1 Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність
НТ ОДЕКУ, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству,
Статуту Університету, чинному Положенню чи завдає шкоди інтересам
Університету.
8.2. Адміністрація Університету та його структурних підрозділів
(Факультетів) має право:
 отримувати інформацію про діяльність НТ ОДЕКУ (плани, звіти, копії
протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
 скликати позачергове засідання Ради НТ ОДЕКУ у випадках
недотримання органами НТ ОДЕКУ чинного законодавства, Статуту
ОДЕКУ, або норм даного Положення;
 брати участь у заходах, що проводять органи НТ ОДЕКУ.
8.3. Ректор, адміністрації Університету та Факультетів:
 всебічно сприяє діяльності НТ ОДЕКУ;

 створює умови, необхідні для ефективної діяльності НТ ОДЕКУ (надає
приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком,
постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення
інформаційних стендів тощо);
 надає інформаційну, правову, фінансову, матеріальну та інші види
підтримки активної діяльності НТ ОДЕКУ.
8.4. Органи студентського самоврядування Університету:
 сприяють діяльності студентського сектора НТ ОДЕКУ;
 надають інформаційну, правову, фінансову (30% від загального обсягу
фінансування органів студентського самоврядування) та інші види
підтримки діяльності студентського сектора НТ ОДЕКУ.
8.5. Координація, нагляд та контроль за діяльністю НТ ОДЕКУ та його
органів покладається на проректора з наукової роботи, декана магістерської
та аспірантської підготовки Університету, начальника науково-дослідної
частини, заступників деканів з міжнародних зв'язків Факультетів.
8.6. Фінансовою основою діяльності Наукового товариства є кошти,
визначені Вченою радою Університету та отримані самим НТ ОДЕКУ у
спосіб, що не суперечить чинному законодавству, Статуту ОДЕКУ та цьому
Положенню.
9. Перехідні і прикінцеві положення.
9.1. Це Положення затверджується вищим колегіальним органом
громадського самоврядування Університету – загальними зборами
(конференцією) трудового колективу.
Положення розроблено згідно вимогам Статті 41 Закону України «Про
вищу освіту», розглянуто та затверджено на засіданні Вченої ради
Одеського державного екологічного університету 26.03.2015 р. та
конференції трудового колективу ОДЕКУ 29.01.2016 р.

