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ПОЛОЖЕННЯ 

про наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Одеського державного університету 

внутрішніх справ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 

докторантів і молодих вчених (далі - НТСКСАДмВ) – добровільне об’єднання 

студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих учених 

Одеського державного університету внутрішніх справ (далі – університет), які 

виявляють здібності та інтерес до науково-дослідної та науково-організаційної 

роботи й беруть у ній активну участь. 

1.2. Наукове товариство утворюється з метою координації 

організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою 

молоддю, створення сприятливих умов для розвитку й реалізації творчих 

здібностей студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих 

учених університету, залучення їх до науково-дослідної та іншої творчої 

діяльності в процесі навчання, участі у вирішенні актуальних наукових 

проблем. 

1.3 У своїй діяльності НТСКСАДмВ керується законодавством України, 

наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Статутом університету та цим Положенням. 

1.4. У своїй діяльності НТСКСАДмВ взаємодіє з відділом організації 

наукової роботи та навчально-методичним центром університету. Загальне 

керівництво діяльністю наукових товариств здійснює перший проректор 

університету. Координацію роботи НТСКСАДмВ здійснюють наукові 

співробітники відділу організації наукової роботи університету. 

1.5. НТСКСАДмВ у своїй діяльності керується такими принципами: 

– органічне поєднання науково-дослідної роботи з навчальним 

процесом; 

– зв’язок з науковими дослідженнями кафедр університету; 

– рівноправність і самоврядування; 

– відкритість діяльності; 

– добровільність вступу до НТСКСАДмВ.  

1.6. НТСКСАДмВ використовує емблему університету. 

1.7. Офіційна адреса НТСКСАДмВ: 65014, Україна, м. Одеса, 

вул. Успенська, 1. 
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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НТСКСАДмВ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

2.1. Метою діяльності НТСКСАДмВ є залучення студентів (курсантів, 

слухачів), аспірантів, докторантів і молодих учених університету до науково-

дослідної роботи, сприяння розкриттю їх творчого потенціалу, підвищенню їх 

професійної підготовки та розширенню світогляду майбутніх фахівців-

юристів, самостійності, поглибленню і творчому засвоєнню курсантами і 

студентами навчального матеріалу. 

2.2. Основними завданнями діяльності НТСКСАДмВ є: 

- виявлення обдарованих студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 

докторантів і молодих учених університету та підтримка й розвиток їх 

наукових інтересів;  

- сприяння організації, спільно з кафедрами університету, науково-

дослідній роботі студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і 

молодих вчених університету в тематичних осередках (секціях, гуртках);  

- контроль за роботою гуртків на кафедрах університету; 

- надання інформації та заохочення студентів (курсантів, слухачів), 

аспірантів, докторантів і молодих учених університету до участі в наукових 

конференціях, семінарах, конкурсах тощо; 

- організація прийняття участі студентів (курсантів, слухачів), 

аспірантів, докторантів і молодих вчених університету в наукових 

конференціях; 

- підготовка до видання матеріалів наукових конференцій курсантів і 

студентів; 

- сприяння участі студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів 

і молодих учених університету у Всеукраїнських та міжнародних програмах 

на здобуття грантів для науково-дослідної роботи; 

- сприяння науковим, освітнім і культурним обмінам з вищими 

навчальними закладами України та інших країн; 

- налагодження контактів та співпраця з установами, які підтримують 

наукову діяльність молодих учених; 

– подання пропозицій керівництву університету щодо вдосконалення та 

стимулювання наукової діяльності студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 

докторантів і молодих учених університету; 

- здійснення іншої діяльності, пов’язаної з розвитком наукової творчості 

студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих учених 

університету, відповідно до цього Положення. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В НТСКСАДмВ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

3.1. Членом НТСКСАДмВ може бути кожний студент (курсант, слухач), 

аспірант, докторант і молодий учений університету, який бажає поглибити й 

розширити свої професійні знання відповідно до спеціальності, активно 

займається науковою діяльністю й визнає це Положення.  

3.2. Прийом у члени НТСКСАДмВ здійснюється на черговому засіданні 
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гуртка за особистою заявою студента (курсанта, слухача), аспіранта, 

докторанта, молодого вченого університету. 

3.3. Член НТСКСАДмВ може бути виключеним зі складу товариства 

рішенням ради НТСКСАДмВ за порушення цього Положення, невиконання 

рішень керівних органів НТСКСАДмВ університету, неуспішність або ж 

поведінку, несумісну зі званням члена наукового товариства. 

 

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НТСКСАДмВ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

4.1. Член НТСКСАДмВ має право: 

– на інформацію про роботу НТСКСАДмВ та наукові заходи, що 

проводяться в Одеському державному університеті внутрішніх справ чи інших 

ВНЗ; 

– виступати з науковими повідомленнями на засіданнях гуртка, 

міжкафедральних, загальноуніверситетських і міжвузівських конференціях; 

– брати участь у всеукраїнських конференціях, олімпіадах і конкурсах 

курсантських і студентських робіт; 

– бути відрядженим в інші юридичні ВНЗ України та ВНЗ системи МВС 

України для участі в конференціях, конкурсах, для обміну досвідом 

організаційної та науково-дослідної роботи; 

– брати участь у наукових курсантських і студентських екскурсіях, а 

також у делегаціях, що направляються в інші міста України і зарубіжжя; 

– публікувати свої наукові роботи у виданнях університету; 

– користуватися науковою бібліотекою університету поза загальною 

чергою; 

– брати участь з правом вирішального голосу на всіх зборах 

НТСКСАДмВ; 

– обирати і бути обраним у всі керівні органи НТСКСАДмВ; 

– отримувати інформацію про діяльність НТСКСАДмВ, брати участь у її 

обговоренні та вносити пропозиції щодо вдосконалення організації науково-

дослідної роботи студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і 

молодих учених університету; 

– при досягненні істотних успіхів у науково-дослідницькій роботі й 

високій успішності навчання бути рекомендованим до вступу до ад’юнктури 

(аспірантури) чи докторантури. 

4.2. Член НТСКСАДмВ зобов’язаний: 

– успішно опановувати знання та виконувати вимоги навчального плану; 

– активно вести науково-дослідну роботу й систематично, не рідше ніж 

два рази на півріччя, інформувати про хід її виконання наукового керівника і 

старосту гуртка; 

– інформувати раду НТСКСАДмВ про намір участі в конференціях, 

олімпіадах і конкурсах курсантських і студентських робіт через старост 

факультетських секцій; 

– надавати до ради НТСКСАДмВ університету тези наукової доповіді, 

що має бути надіслана на конференцію, у разі проведення конкурсного 
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відбору доповідей;  

– брати активну участь у засіданнях гуртка, роботі конференцій, 

виступати з доповідями; 

– пропагувати досягнення науки серед студентів (курсантів, слухачів), 

аспірантів, докторантів і молодих вчених університету; 

– активно брати участь у лекційній і шефській роботі НТСКСАДмВ 

університету; 

– брати участь у заходах, що проводяться радою НТСКСАДмВ 

університету; 

– виконувати рішення ради НТСКСАДмВ університету; 

– дотримуватись вимог цього Положення. 

 

5. СТРУКТУРА НТСКСАДмВ  

 

5.1. Структурними одиницями НТСКСАДмВ є: 

- наукові курсантсько-студентські гуртки при кафедрах університету; 

- рада НТСКСАДмВ університету. 

5.2. Науковий курсантсько-студентський гурток при кафедрі 

університету є первинною структурною одиницею НТСКСАДмВ. 

5.3. Плани роботи наукового курсантсько-студентського гуртка 

розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри 

університету.  

5.4. Діяльність наукового курсантсько-студентського гуртка 

проводиться в таких напрямках: 

а) поглиблене вивчення курсантами і студентами навчального матеріалу 

за обраною дисципліною; 

б) оволодіння навичками наукової роботи та узагальнення досвіду 

роботи в органах внутрішніх справ, державних, правоохоронних і судових 

органах, органах місцевого самоврядування України; 

в) проведення курсантами і студентами – членами гуртка – 

консультативної і лекторської роботи серед населення; 

5.5. Члени наукового курсантсько-студентського гуртка беруть участь у 

науково-дослідній роботі кафедри в таких формах: 

– займаються науковим дослідженням відповідно до загальної науково-

дослідної тематики кафедри;  

– реферують і анотують вітчизняну і зарубіжну літературу; 

– беруть участь в обговоренні нових нормативних актів; 

– зустрічаються з практичними працівниками на засіданнях гуртка.  

5.6. Керівник наукового курсантсько-студентського гуртка та староста: 

а) не менше одного разу на місяць проводять пленарні засідання членів 

гуртка з обговоренням наукових доповідей, реферативних повідомлень; 

б) організують кафедральні та міжкафедральні наукові семінари для 

курсантів і студентів; 

в) організують відвідування курсантами і студентами практичних 

органів внутрішніх справ, науково-дослідних інститутів, науково-дослідних 
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лабораторій, судів, прокуратури, митниці, нотаріату, органів місцевого 

самоврядування та ін.; 

г) організують проведення лекцій (виступів) за участю науковців, 

практичних співробітників органів внутрішніх справ та ін.; 

д) періодично висвітлюють роботу членів гуртка у фото-бюлетенях, 

стендах і стінгазетах; 

е) залучають до гуртка нових членів з числа курсантів і студентів, що 

успішно навчаються. 

5.7. Керівником курсантсько-студентського гуртка є, як правило, доцент 

кафедри або інший досвідчений викладач, якого призначає начальник 

кафедри. 

5.8. Безпосередня організація роботи в науковому курсантсько-

студентському гуртку здійснюється його старостою. 

5.9. Староста обирається на загальних зборах членів наукового 

курсантсько-студентського гуртка й затверджується його керівником. 

5.10. Староста наукового курсантсько-студентського гуртка 

зобов’язаний: 

– складати спільно з керівником план роботи гуртка на навчальний рік і 

представляти його на розгляд та затвердження кафедри; 

– сприяти своєчасному виконанню плану наукових робіт членами 

гуртка; 

– залучати до гуртка нових членів; 

– відвідувати семінари старост і брати участь в інших формах навчання, 

що проводяться радою НТСКСАДмВ університету; 

– періодично звітувати про роботу гуртка на засіданнях кафедри і ради 

НТСКСАДмВ університету; 

– залучати членів гуртка до активної участі в усіх заходах, що 

проводяться НТСКСАДмВ університету. 

5.11. Вищим виконавчим органом наукового курсантсько-студентського 

самоврядування є Рада НТСКСАДмВ університету. 

5.12. Рада НТСКСАДмВ здійснює керівництво роботою НТСКСАДмВ. 

5.13. Рада НТСКСАДмВ університету обирається з найбільш активних 

курсантів і студентів щорічно відкритим голосуванням на зборах 

НТСКСАДмВ. 

5.14. Рада НТСКСАДмВ складається з голови НТСКСАДмВ, заступника 

голови, членів  НТСКСАДмВ, відповідального секретаря.  

5.15. Рада НТСКСАДмВ університету: 

– керує роботою наукового товариства, координує діяльність його 

гуртків; 

– сприяє комплексній розробці гуртками наукових тем за провідною 

проблематикою наукових досліджень університету;  

– сприяє організації роботи курсантсько-студентських гуртків; 

– досліджує та впроваджує пропозиції кафедр і керівництва 

кафедральних гуртків щодо покращення роботи НТСКСАДмВ університету; 

– допомагає науковому керівництву НТСКСАДмВ у підборі кращих 



6 

курсантських і студентських робіт для опублікування й подання на 

конференції і конкурси; 

– висуває кандидатів на відрядження у ВНЗ України та ВНЗ системи 

МВС України для участі в конференціях, конкурсах і по обміну досвідом в 

організації науково-дослідної роботи; 

– бере участь у висуненні членів НТСКСАДмВ на вступ до ад’юнктури 

(аспірантури), докторантури; 

–організує огляди-конкурси на виявлення кращих наукових гуртків 

університету; 

– проводить навчання зі старостами наукових гуртків; 

– щорічно проводить збори ради НТСКСАДмВ університету; 

– вносить пропозиції керівництву університету щодо обміну 

делегаціями й науковими роботами студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 

докторантів і молодих учених університету з іншими ВНЗ; 

– пропонує питання, що стосуються роботи НТСКСАДмВ університету, 

до розгляду ректорату, Вченої ради університету. 

5.16. Керівним органом наукового товариства студентів (курсантів, 

слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених є рада НТСКСАДмВ 

університету, на якій заслуховується звітні доповіді голови НТСКСАДмВ 

університету та старост кафедральних гуртків за минулий рік роботи й 

обирається новий склад ради НТСКСАДмВ університету. 

5.17. Загальне керівництво діяльністю НТСКСАДмВ університету 

здійснює перший проректор університету, який звітує перед Вченою радою 

університету за діяльність товариства за навчальний рік. 

 

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НТСКСАДмВ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

6.1. НТСКСАДмВ припиняє свою діяльність: 

а) за рішенням двох третин членів, які входять до складу НТСКСАДмВ 

університету; 

б) за спеціальним наказом ректора університету. 

 

 


