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1.3. НТСАДіМВ забезпечує захист прав та інтересів студентів, 

магістрантів та здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора 

наук, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань 

наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну 

знаннями. 

1.4. Діяльність НТСАДіМВ здійснюється відповідно до Конституції 

України, Законів України «Про освіту», «Про вишу освіту», «Про наукову та 

науково-технічну діяльність», статуту Університету і цього Положення. 

1.5. НТСАДіМВ діє на принципах: 

1) свободи наукової творчості; 

2) добровільності, колегіальності, відкритості; 

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

наукових товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. 

1.6. Адміністрація МДПУ імені Богдана Хмельницького не має права 

втручатися в діяльність НТСАДіМВ, крім випадків, коли така діяльність 

суперечить законодавству, статуту чи завдає шкоди інтересам вищого 

навчального закладу. 

1.7. НТСАДіМВ має власну символіку, яка затверджується 

конференцією НТСАДіМВ. 

 

ІІ. Мета та завдання НТСАДіМВ: 

2.1. Основною метою діяльності НТСАДіМВ є всебічне сприяння 

науковій, науково-технічній та інноваційній діяльності здобувачів вищої 

освіти усіх рівнів – бакалаврів, магістрантів, докторів філософії та докторів 

наук Університету. 

2.2. НТСАДіМВ: 

1) проводить організаційні, наукові та освітні заходи для здобувачів 

усіх рівнів вищої освіти – бакалаврів, магістрантів, докторів філософії, 

докторів наук – та молодих учених; 
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2) популяризує наукову діяльність серед наукової молоді, сприяє 

залученню осіб, які навчаються, до наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності учасників освітнього процесу університету; 

3) представляє інтереси студентів, здобувачів наукового ступеня 

докторів філософії, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією 

МДПУ імені Богдана Хмельницького та іншими організаціями з питань 

наукової роботи та розвитку академічної кар’єри; 

4) сприяє підвищенню якості наукових досліджень; 

5) сприяє обміну інформацією між молодими вченими та 

дослідниками Університету та за його межами; 

6) сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного 

співробітництва; 

7) взаємодіє з Національною академією наук України та 

національними галузевими академіями наук, науковими та науково-

дослідними установами; 

8) організовує публікацію наукових праць здобувачів вищої освіти та 

здобувачів наукового ступеня доктора філософії. 

2.2. Основні завдання НТСАДіМВ: 

- сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого 

потенціалу бакалаврів, магістрантів, докторів філософії та докторів наук 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького; 

- пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, 

здобувачів наукового ступеня доктора філософії, докторантів та молодих 

вчених, надання їм всебічної допомоги; 

- сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з 

широким демократичним світоглядом; 

- організація та розвиток всеукраїнського та міжнародного наукового та 

культурного співробітництва; 

- інформаційна діяльність тощо. 
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2.3. Для виконання своїх завдань НТСАДіМВ: 

– організовує роботу осіб, які навчаються та працюють в університеті, у 

наукових осередках, заохочує їх до участі у науковому житті МДПУ імені 

Богдана Хмельницького; 

– проводить конкурси на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи 

для стимулювання наукових досліджень студентів, здобувачів наукового 

ступеня доктора філософії, докторантів та молодих вчених; 

– висвітлює свою діяльність на офіційному сайті університету, у 

періодичних виданнях МДПУ імені Богдана Хмельницького, а також у інших 

засобах масової інформації; 

– поширює серед учасників навчального процесу інформацію про 

наукові заходи вітчизняних та зарубіжних наукових установ; 

– представляє кандидатів та подає пропозиції до Вченої Ради 

університету, ректорату на отримання іменних стипендій і премій для 

студентів і молодих вчених;  

– співпрацює з структурними підрозділами університету; 

– здійснює іншу діяльність відповідно до даного Положення. 

2.4. За погодженням з НТСАДіМВ керівництво МДПУ імені Богдана 

Хмельницького приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають 

ступінь доктора філософії, з вищого навчального закладу та їх поновлення на 

навчання. 

 

ІІІ. Членство у НТСАДіМВ 

3.1. Орган управління НТСАДіМВ формується на демократичних 

засадах шляхом виборів. Структура НТСАДіМВ та організаційний механізм 

його діяльності визначаються положенням, яке затверджується вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування університету. 

3.1. У роботі НТСАДіМВ можуть брати участь студенти, здобувачі 

наукового ступеня доктор філософії, докторанти і молоді вчені університету. 
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3.2. Членами НТСАДіМВ може бути студенти, здобувачі наукового 

ступеня доктор філософії, докторанти і молоді вчені університету, які 

визнають Положення про НТСАДіМВ та приймають активну участь у 

науковій, науково-технічній та інноваційній діяльності Університету. 

3.3. Прийом у члени НТСАДіМВ проводиться секцією НТСАДіМВ 

на підставі письмової заяви вступника. 

3.4. Член НТСАДіМВ користується правом: 

– обирати та бути обраним у керівний орган НТСАДіМВ; 

– брати участь в обговоренні усіх питань діяльності НТСАДіМВ; 

– брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших 

заходів, що проводить НТСАДіМВ; 

– представляти результати своєї наукової роботи у виданнях 

НТСАДіМВ; 

– отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку 

НТСАДіМВ. 

3.5. Член НТСАДіМВ зобов'язаний: 

– дотримуватись Положення про НТСАДіМВ; 

– брати участь у роботі секції НТСАДіМВ. 

3.6. Припинення членства у НТСАДіМВ: 

3.6.1. Член НТСАДіМВ може бути виключений з Товариства за 

порушення Положення про НТСАДіМВ. 

3.6.2. Питання про виключення члена НТСАДіМВ вирішується секцією 

НТСАДіМВ. За виключеним з НТСАДіМВ зберігається право у 

двохмісячний строк подати апеляцію до Ради НТСАДіМВ. 

3.6.3. Припинення членства у НТСАДіМВ може бути здійснено за 

заявою члена НТСАДіМВ або у випадку закінчення навчання чи звільнення з 

університету. 
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IV. Структура та керівні органи НТСАДіМВ: 

4.1. Вищим органом НТСАДіМВ є Конференція. В період між 

Конференціями вищим керівним органом є Рада НТСАДіМВ. 

4.2. Основними структурними одиницями НТСАДіМВ є секції, які 

створюються за галуззю знань на відповідних факультетах та інституту. 

4.3. Делегати Конференції обираються секціями НТСАДіМВ з 

розрахунку чотири делегати від секції. Голова бюро секції автоматично 

вважається делегатом Конференції. Термін повноважень делегата – 1 рік. 

4.4. Конференція НТСАДіМВ: 

– приймає Положення про НТСАДіМВ і вносить зміни та доповнення 

до нього; 

– визначає основні напрями діяльності НТСАДіМВ; 

– затверджує структуру НТСАДіМВ; 

– обирає Голову НТСАДіМВ, заслуховує звіт про його діяльність; 

заслуховує доповіді про роботу секцій та підрозділів; 

– затверджує символіку НТСАДіМВ. 

4.5. Чергова Конференція скликається щорічно Радою НТСАДіМВ. 

Позачергові конференції скликаються за рішенням Ради або за вимогою 

половини від кількості секцій. 

4.6. Конференція правочинна за наявності не менше 2/3 делегатів від 

не менш як 2/3 секцій НТСАДіМВ. Рішення Конференції вважається 

прийнятим, якщо воно схвалене шляхом таємного голосування більшістю 

присутніх делегатів. 

4.7. Рада НТСАДіМВ: 

– організовує проведення Конференції; 

– виконує доручення Конференції, координує діяльність секцій та 

інших структур НТСАДіМВ, заслуховує звіти голів бюро секцій; 

– вносить зміни до персонального складу Ради НТСАДіМВ; 

– погоджує Положення про структурні одиниці НТСАДіМВ (секцію, 

клуб, науковий гурток, проблемну групу) та заходи, що організовуються та 
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проводяться НТСАДіМВ (конкурси наукових робіт, конкурси «Кращий 

студент-науковець», «Кращий молодий науковець» тощо). 

4.8. Чергові збори Ради НТСАДіМВ скликаються один раз в квартал. 

Позачергові засідання скликаються за необхідності або за вимогою 50% 

складу членів Ради чи 50% чисельності секцій. 

4.9. Рада НТСАДіМВ правочинна за наявності не менше 50% 

кількості членів. Ухвали приймаються більшістю голосів присутніх членів 

Ради. 

4.10. До складу Ради НТСАДіМВ входять: 

– голова НТСАДіМВ університету; 

– голови НТСАДіМВ факультетів та інституту; 

– секретар НТСАДіМВ; 

– інші особи за рішенням Ради НТСАДіМВ університету. 

4.11. Голова НТСАДіМВ:  

– репрезентує діяльність НТСАДіМВ; 

– щомісячно скликає збори голів НТСАДіМВ факультетів та 

інституту, головує на них, підписує прийняті документи; 

– здійснює керівництво поточною роботою; 

– представляє інтереси НТСАДіМВ у Вченій Раді університету; може 

делегувати окремі повноваження своїм заступникам. 

4.12. Голова НТСАДіМВ обирається Конференцією і затверджується 

Радою НТСАДіМВ. 

4.13. Секретар НТСАДіМВ: 

– обирається Радою НТСАДіМВ за поданням Голови терміном на 1 

рік; допомагає Голові в організаційних питаннях; 

– веде діловодство НТСАДіМВ. 

 

V. НТСАДіМВ інституту, факультетів. 

5.1. НТСАДіМВ об’єднує студентів, здобувачів наукового ступеня 

доктора філософії, докторантів та молодих вчених інституту (факультету), 
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які займаються науковою, науково-технічною та інноваційною діяльністю у 

відповідній галузі науки. 

5.2. НТСАДіМВ організує наукову діяльність учасників освітнього 

процесу на відповідному інституті та факультеті МДПУ імені Богдана 

Хмельницького. Воно може мати у своєму складі підсекції, наукові гуртки, 

проблемні групи, дискусійні клуби тощо. 

5.3. Вищим органом НТСАДіМВ інституту (факультету) є загальні 

збори. Вони правочинні за наявності більше 50% складу Товариства. В 

період між загальними зборами Товариством керує рада, яку очолює Голова. 

5.4. Голова ради НТСАДіМВ факультетів та інституту є членом 

Вченої Ради відповідного інституту (факультету). 

5.5. Усі рішення, прийняті загальними зборами чи іншими керівними 

органами НТСАДіМВ, повинні узгоджуватися з даним Положенням та 

ухвалами керівних органів НТСАДіМВ. 

5.6. Голова НТСАДіМВ інституту та факультетів звітує про свою 

діяльність Раді НТСАДіМВ університету. 

 

VI. Забезпечення діяльності НТСАДіМВ: 

6.1. Для забезпечення діяльності НТСАДіМВ адміністрація МДПУ 

імені Богдана Хмельницького створює необхідні умови для його ефективної 

діяльності, надає інформаційну, правову та фінансову допомогу. 

6.2. Ректор МДПУ імені Богдана Хмельницького всебічно сприяє 

створенню належних умов для НТСАДіМВ (надає приміщення, меблі, 

оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до 

Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо). 

6.3. Фінансовою основою діяльності НТСАДіМВ є кошти, визначені 

вченою радою МДПУ імені Богдана Хмельницького. 

 

 

 




