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ПОЛОЖЕННЯ 

про наукове товариство здобувачів вищої освіти та молодих вчених 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Наукове товариство здобувачів вищої освіти і молодих вчених 

(далі – Наукове товариство) є добровільне самостійне об’єднання студентів 

(курсантів, слухачів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів та молодих вчених 

Одеського державного університету внутрішніх справ (далі – ОДУВС), яке 

бере участь в організації та здійсненні науково-дослідної роботи, підтримці 

наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. 

1.2. Наукове товариство ОДУВС є частиною системи громадського 

самоврядування університету та провідним науковим осередком здобувачів 

вищої освіти, діяльність якого спрямована на пошук та розвиток здібної до 

наукової роботи молоді з метою створення наукового резерву ОДУВС. 

1.3. У своїй діяльності Наукове товариство керується законодавством 

України, Статутом ОДУВС та цим Положенням. 

 

2. МЕТА, ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

 

2.1. Метою діяльності Наукового товариства є об’єднання наукового 

потенціалу здобувачів вищої освіти та молодих вчених ОДУВС для 

проведення та активізації наукових досліджень, оприлюднення їх 

результатів, розширення наукових і творчих контактів.  

2.2. Наукове товариство діє на принципах:  

- свободи наукової творчості;  

- добровільності, колегіальності, відкритості;  

- рівності прав осіб, які навчаються та працюють у ОДУВС, на участь у 

діяльності Наукового товариства.  

2.3. Основні завдання Наукового товариства:  

2.3.1) прийняття актів, що регламентують його організацію та 

діяльність;  

2.3.2) проведення організаційних, наукових та освітніх заходів;  

2.3.3) популяризація наукової діяльності серед університетської молоді, 

сприяння залученню осіб, які навчаються та працюють у ОДУВС, до 

наукової роботи та інноваційної діяльності;  

2.3.4) представництво інтересів здобувачів вищої освіти та молодих 

вчених ОДУВС перед керівництвом ОДУВС та організаціями (за 



  

погодженням з керівництвом університету) з питань наукової роботи та 

розвитку академічної кар’єри; 

2.3.5) сприяння підвищенню якості наукових досліджень;  

2.3.6) сприяння обміну інформацією між дослідниками-початківцями 

та молодими вченими;  

2.3.7) сприяння розвитку міжвузівського, регіонального, 

загальнодержавного та міжнародного співробітництва;  

2.3.8) здійснення моніторингу науково талановитої молоді ОДУВС; 

2.3.9) виконання інших функцій відповідно до вимог цього Положення 

та законодавства України.  

2.4. Напрями діяльності Наукового товариства:  

2.4.1) участь в організації та проведенні наукових, науково-практичних, 

освітньо-наукових та інших заходів;  

2.4.2) залучення студентів, курсантів, слухачів, аспірантів (ад’юнктів), 

докторантів і молодих вчених ОДУВС до виконання наукових досліджень та 

участі в науково-практичних заходах, що проводяться на базі ОДУВС і за 

його межами;  

2.4.3) організація наукової роботи здобувачів вищої освіти та молодих 

вчених ОДУВС у відповідних секціях (наукових гуртках, що функціонують 

при кафедрах ОДУВС); 

2.4.4) індивідуальна науково-дослідна робота під керівництвом 

досвідчених науково-педагогічних та наукових працівників ОДУВС, а також 

інших закладів вищої освіти (далі – ЗВО) та науково-дослідних установ (далі 

– НДУ);  

2.4.5) ознайомлення початкуючих науковців зі специфікою підготовки 

наукових матеріалів до оприлюднення, рекомендація до публікування 

результатів їхніх досліджень у збірнику Наукового товариства, матеріалах 

конференцій, клопотання щодо публікації у наукових фахових журналах 

«Південноукраїнський правничий часопис» та «Юридичний бюлетень»;  

2.4.6) висвітлення питань, пов’язаних із діяльністю Наукового 

товариства, у засобах масової інформації, мережі Інтернет, під час публічних 

заходів; 

2.4.7) організація обміну інформацією за напрямами досліджень з 

науковими об’єднаннями інших ЗВО та НДУ, правоохоронними органами 

України (за погодженням з керівництвом ОДУВС) та інших держав (за 

погодженням з МВС України);  

2.4.8) інші види діяльності відповідно до законодавства України. 

 

3. НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У НАУКОВОМУ 

ТОВАРИСТВІ 

 

3.1. Набуття членства у Науковому товаристві:  

3.1.1. Членами Наукового товариства можуть стати особи віком до 35 

років (для докторантів – до 40 років), які навчаються або працюють у 

ОДУВС. Рішення про набуття членства у Науковому товаристві приймається 



  

відкритим голосуванням простою більшістю голосів складу Координаційної 

ради Наукового товариства.  

3.1.2. Здобувачі вищої освіти ОДУВС, які вступили до складу наукових 

гуртків кафедр ОДУВС, автоматично набувають статусу членів Наукового 

товариства.  

3.2. Припинення членства у Науковому товаристві:  

3.2.1. Членство у Науковому товаристві припиняється автоматично у 

зв’язку із закінченням навчання або звільненням з роботи у ОДУВС.  

3.2.2. Достроково членство у Науковому товаристві може бути 

припинене у випадках: 

3.2.2.1) подання особистої письмової заяви (рапорту) про вихід з 

Наукового товариства. Рішення за поданою заявою (рапортом) приймається 

відкритим голосуванням простою більшістю голосів складу Координаційної 

ради Наукового товариства; 

3.2.2.2) прийняття Координаційною радою Наукового товариства 

рішення про виключення з Наукового товариства осіб, які вчиняють дії, що 

заподіюють шкоду або підривають авторитет Наукового товариства та/або 

ОДУВС, не виконують обов’язки, покладені на них цим Положенням, не 

займаються науково-дослідною роботою, порушують дисципліну тощо. 

Рішення приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів 

складу Координаційної ради Наукового товариства. 

 

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

 

4.1. Член Наукового товариства має право:  

4.1.1) обирати та бути обраним до складу Координаційної ради 

Наукового товариства; 

4.1.2) брати участь у проведенні наукових досліджень, а також у всіх 

наукових, науково-практичних, освітньо-наукових та організаційних заходах, 

які проводяться Науковим товариством, і в обговоренні питань діяльності 

Наукового товариства;  

4.1.3) вносити пропозиції щодо вдосконалення форм і методів 

діяльності Наукового товариства;  

4.1.4) залучати до наукової діяльності інших здобувачів вищої освіти 

ОДУВС та молодих вчених, які працюють у ОДУВС;  

4.1.5) отримувати інформаційну та інші види допомоги (юридичну, 

організаційну) у сфері наукової діяльності від Координаційної ради 

Наукового товариства;  

4.1.6) подавати свої праці для участі в університетських, міжвузівських, 

всеукраїнських, міжнародних науково-практичних заходах (конференціях, 

семінарах, олімпіадах, конкурсах тощо);  

4.1.7) проводити індивідуальну науково-дослідну роботу під 

керівництвом науково-педагогічних та наукових працівників ОДУВС, а 

також інших ЗВО та НДУ;  

4.1.8) ознайомлюватися зі специфікою підготовки наукових матеріалів 



  

до друку, отримувати рекомендацію до публікування результатів досліджень 

у збірнику Наукового товариства, матеріалах конференцій та у наукових 

фахових журналах «Південноукраїнський правничий часопис» та 

«Юридичний бюлетень»; 

4.1.9) обмінюватись інформацією за напрямами досліджень з 

науковими об’єднаннями інших ЗВО та НДУ, правоохоронними органами 

України (за погодженням з керівництвом ОДУВС) та інших держав (за 

погодженням з МВС України).  

4.2. Член Наукового товариства зобов’язаний:  

4.2.1) дотримуватися вимог цього Положення;  

4.2.2) виконувати рішення керівних органів Наукового товариства, 

прийняті в межах їхніх повноважень, визначених цим Положенням; 

4.2.3) виконувати взяті на себе доручення та обов’язки;  

4.2.4) брати активну участь у роботі Наукового товариства та сприяти 

його розвитку;  

4.2.5) брати активну участь у науково-дослідній діяльності ОДУВС та 

за його межами (як представники ОДУВС);  

4.2.6) не вчиняти дій, що завдають шкоди або підривають авторитет 

Наукового товариства та/або ОДУВС 

4.3. До члена Наукового товариства можуть бути застосовані такі 

заходи заохочення:  

– подяка за успішну наукову роботу;  

– нагородження листом, грамотою, дипломом за участь у науково-

практичних заходах та активну участь в організації роботи Наукового 

товариства;  

– отримання додаткових балів до підсумкової семестрової (річної) 

оцінки з відповідної дисципліни у разі участі в науково-практичних, 

наукових, освітніх та організаційних заходах;  

– у разі участі в конкурсі на кращу наукову роботу; 

 – опублікування якісно підготовлених наукових статей у співавторстві 

з науковим керівником у фахових виданнях;  

– рекомендація для вступу до ЗВО України: до магістратури та 

ад’юнктури (аспірантури) (для студентів, курсантів та слухачів), до 

докторантури (для молодих вчених).  

 

 

5. СТРУКТУРА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА  

 

5.1. Органи управління Наукового товариства формуються на 

демократичних засадах шляхом виборів.  

5.2. Вищим органом Наукового товариства є Загальні збори, які 

скликаються не менше одного разу на рік. Позачергові засідання Наукового 

товариства проводяться та можуть бути скликані з ініціативи членів 

Наукового товариства.  

5.3. Загальні збори Наукового товариства проводить голова Наукового 



  

товариства. На Загальних зборах Наукового товариства можуть бути 

присутні керівники секцій (наукових гуртків кафедр ОДУВС), наукові та 

науково-педагогічні працівники, керівництво ОДУВС, які можуть вносити 

свої пропозиції щодо діяльності Наукового товариства.  

5.4. Загальні збори Наукового товариства приймають свої рішення 

простою більшістю голосів зареєстрованих (присутніх) учасників. Рішення 

загальних зборів Наукового товариства вважається правомочним за наявності 

не менше половини членів Наукового товариства.  

5.5. До компетенції Загальних зборів Наукового товариства 

належить:  

5.1) обговорення Положення про Наукове товариство, змін і доповнень 

до нього;  

5.5.2) визначення напрямів діяльності Наукового товариства;  

5.5.3) заслуховування голови Наукового товариства про діяльність 

Координаційної ради та Наукового товариства загалом;  

5.5.4) обрання і затвердження складу Координаційної ради Наукового 

товариства;  

5.5.5) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень 

членів Координаційної ради Наукового товариства;  

5.5.6) прийняття символіки Наукового товариства.  

5.6. Керівним органом Наукового товариства є Координаційна рада 

Наукового товариства, яка збирається на засідання, як правило, щомісяця. 

5.7. До складу Координаційної ради Наукового товариства входять: 

5.7.1) Голова Наукового товариства; 

5.7.2) Заступник голови Наукового товариства; 

5.7.3) секретар Наукового товариства;  

5.7.4) представники наукових гуртків кафедр ОДУВС (по 1 особі від 

кожного гуртка).  

5.8. Координаційна рада Наукового товариства приймає свої рішення 

простою більшістю голосів від її складу. Рішення Координаційної ради 

Наукового товариства вважається правомочним за наявності не менше 

половини її затвердженого складу. На засіданні Координаційної ради 

Наукового товариства можуть бути присутні керівники наукових гуртків 

кафедр ОДУВС, наукові та науково-педагогічні працівники, керівництво 

ОДУВС, які можуть вносити свої пропозиції щодо діяльності Координаційної 

ради Наукового товариства.  

5.9. Координаційна рада Наукового товариства:  

5.9.1) приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів 

Наукового товариства;  

5.9.2) вносить на розгляд Загальних зборів Наукового товариства 

пропозиції щодо організації його діяльності;  

5.9.3) координує діяльність Наукового товариства;  

5.9.4) розробляє план роботи Наукового товариства на навчальний рік і 

готує звіт про його виконання;  

5.9.5) заслуховує щорічні звіти представників наукових гуртків;  



  

5.9.6) розглядає питання, пов’язані з участю студентів, курсантів, 

слухачів, аспірантів (ад’юнктів), докторантів та молодих вчених ОДУВС у 

наукових дослідженнях, наукових, науково-практичних, освітньо-наукових, 

організаційних та інших заходах, що проводяться за межами ОДУВС, і подає 

клопотання щодо їх особистої участі в них (відрядження);  

5.9.7.) клопоче перед керівництвом ОДУВС щодо надання студентам, 

курсантам, слухачам, аспірантам (ад’юнктам), докторантам та молодим 

вченим ОДУВС різнобічної допомоги та підтримки (юридичної, 

організаційної, інформаційної та ін.) у сфері наукової діяльності.  

5.10. Голова Наукового товариства обирається з числа членів 

Наукового товариства терміном на один навчальний рік шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів зареєстрованих (присутніх) 

учасників Загальних зборів Наукового товариства.  

5.11. Голова Наукового товариства:  

5.11.1) керує діяльністю Координаційної ради Наукового товариства. 

5.11.2) скликає та проводять засідання Координаційної ради Наукового 

товариства;  

5.11.3) готує порядок денний засідання Координаційної ради 

Наукового товариства;  

5.11.4) представляє інтереси Наукового товариства перед керівництвом 

ОДУВС, перед іншими закладами вищої освіти, установами, організаціями, а 

також у засобах масової інформації з питань, віднесених до його компетенції;  

5.11.5) збирає та узагальнює відомості щодо наукової діяльності членів 

Наукового товариства.  

5.12. Секретар Наукового товариства обирається із числа членів 

Наукового товариства терміном на один навчальний рік шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів зареєстрованих (присутніх) 

учасників Загальних зборів Наукового товариства.  

5.13. Секретар Наукового товариства: 

5.13.1) відповідає за діловодство Наукового товариства;  

5.13.2) організовує інформаційне висвітлення діяльності Наукового 

товариства;  

5.13.3) відповідає за ведення обліку членів Наукового товариства та 

результатів їхньої наукової діяльності;  

5.13.4) допомагає у вирішенні організаційних питань; 

5.13.5) виконує доручення Наукового товариства у межах їх 

повноважень, закріплених цим Положенням; 

5.13.6) веде протоколи засідань Координаційної ради Наукового 

товариства та Загальних зборів Наукового товариства. 

5.14. Секції Наукового товариства (наукові гуртки кафедр ОДУВС) 

це творчі колективи студентів, курсантів, слухачів, аспірантів (ад’юнктів) 

ОДУВС, об’єднані з метою якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації, 

формування у них первинних систематизованих навиків науково-дослідної 

роботи та вмінь застосовувати у практичній діяльності досягнення 

юридичної науки і науково-технічного прогресу.  



  

5.15. Представниками секцій у Координаційній раді Наукового 

товариства є, здобувачі вищої освіти, які обираються на засіданнях гуртків з 

числа їх членів терміном на один навчальний рік.  

5.16. Представник секції (наукового гуртка кафедри ОДУВС):  

5.16.1) представляє інтереси наукового гуртка у Науковому товаристві; 

5.16.2) поширює інформацію серед членів наукового гуртка про 

діяльність Координаційної ради Наукового товариства; 

5.16.3) сприяє залученню членів наукового гуртка до участі у заходах, 

що проводяться Науковим товариством;  

5.16.4) звітує перед Координаційною радою Наукового товариства про 

діяльність наукового гуртка. 

 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА  

З ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ  
 

6.1. Наукове товариство взаємодіє з:  

– відділом організації наукової роботи ОДУВС – з питань організації 

своєї діяльності;  

– кафедрами ОДУВС – з метою отримання кваліфікованих 

консультацій щодо виконання науково-дослідних робіт під керівництвом 

наукових і науково-педагогічних працівників;  

– курсантського-студентським самоврядуванням ОДУВС – у рамках 

спільної підготовки та участі в наукових, науково-практичних та освітньо-

наукових заходах, виконання спільних науково-дослідних робіт, реалізації 

наукових проектів тощо;  

– Вченою радою ОДУВС – як дорадчий голос у вирішенні питань 

наукової діяльності перемінного складу; 

– Науковою радою –у вирішенні питань наукової діяльності; 

6.2. У межах своєї компетенції Наукове товариство може вступати у 

взаємовідносини з іншими аналогічними об’єднаннями, що діють у ЗВО та 

НДУ України, щодо запозичення позитивного досвіду у сфері науково-

дослідної роботи, удосконалення форм і методів цієї діяльності.  

6.3. За погодженням з Науковим товариством керівництво ОДУВС 

приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь кандидата 

наук (доктора філософії), та їх поновлення на навчання. 

 

7. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАУКОВОГО 

ТОВАРИСТВА 

 

7.1. Керівництво ОДУВС не має права втручатися в діяльність 

Наукового товариства, крім випадків, коли така діяльність суперечить 

законодавству України, Статуту ОДУВС, цьому Положенню чи завдає шкоди 

інтересам ОДУВС. 

7.2. Нагляд за дотриманням Науковим товариством законодавства 

України, нормативних документів ОДУВС здійснюють відділ організації 



  

наукової роботи (щодо курсантів, студентів та слухачів) і докторантура та 

аспірантура (щодо ад’юнктів, аспірантів, докторантів та молодих вчених). 

7.3. Поточну перевірку стану й оцінку ефективності роботи Наукового 

товариства здійснюють керівник відділу організації наукової роботи ОДУВС 

(діяльність курсантів, студентів і слухачів) і керівник докторантури та 

аспірантури (діяльність ад’юнктів, аспірантів, докторантів та молодих 

вчених).  

7.4. Загальний контроль за діяльністю Наукового товариства здійснює 

проректор ОДУВС за напрямом.  

 

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ 

 

8.1. Внесення змін і доповнень до цього Положення Наукове 

товариство може ініціювати на розгляд Наукової ради університету, а також 

зміни та доповнення до нього набирають чинності після затвердження на 

Вченій раді університету. 

 

9. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

 

9.1. Фінансовою основою діяльності Наукового товариства є 

виготовлення друкованої продукції, відрядження здобувачів вищої освіти для 

участі у наукових заходах за кошти ОДУВС.  

9.2. Ректор ОДУВС усебічно сприяє створенню належних умов для 

діяльності Наукового товариства (надає приміщення, меблі, оргтехніку, 

забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, 

відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо). 
 


