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1 ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

1.1 Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і мо-

лодих вчених Одеського національного політехнічного університету (далі – 

Положення) є документом, який регламентує діяльність Наукового товариства 

навчально-наукових інститутів, факультетів Одеського національного політех-

нічного університету (далі Університет). Положення запроваджено на вико-

нання вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту Одеського наці-

онального політехнічного університету, Положення про організацію освітнього 

процесу в Одеському національному політехнічному університеті, Правил вну-

трішнього розпорядку Одеського національного політехнічного університету, 

Колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом праців-

ників Одеського національного політехнічного університету, Концепції інно-

ваційного розвитку Одеського національного політехнічного університету, По-

ложенням про академічну доброчесність Одеського національного політехніч-

ного університету та інших положень Університету, а також на виконання ви-

мог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. 

1.2 Положення реалізується Науковими товариствами навчально-наукових ін-

ститутів, факультетів Університету. 

1.3 Відповідальними за дотримуванням положення є: 

- голова Наукового товариства Університету; 

- заступник голови Наукового товариства Університету; 

- секретар Наукового товариства Університету. 
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2 НОРМАТИВНІ ТА ДОВІДКОВІ ПОСИЛАННЯ 

 

1. Закон України «Про вищу освіту». 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341: Про затвердження націо-

нальної рамки кваліфікацій. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

3. Закон України «Про освіту». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 

4. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 

5. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14 

6. Закон України «Про наукові парки». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17  

7. Закон України  «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16  

8. Закон України   «Про інноваційну діяльність». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-

15?test=4/UMfPEGznhhAZB.ZiTuFSn9HI4R2s80msh8Ie6  

9. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-

12?test=4/UMfPEGznhhAZB.ZiTuFSn9HI4R2s80msh8Ie6  

10. Наказ МОН України «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань 

науковим і науково-педагогічним працівникам». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16  

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016р. № 261 «Про за-

твердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філо-

софії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF 

12. Наказ МОН України «Про опублікування результатів дисертацій на здо-

буття наукових ступенів доктора і кандидата наук». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19   

13. Статут Одеського національного політехнічного університету. 

https://opu.ua/about/set_up_documents 

14. Концепція інноваційного розвитку Одеського національного політехнічного 

університету. https://opu.ua/about/set_up_documents 

15. Положення про академічну доброчесність Одеського національного політе-

хнічного університету. https://opu.ua/document/2333 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12?test=4/UMfPEGznhhAZB.ZiTuFSn9HI4R2s80msh8Ie6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12?test=4/UMfPEGznhhAZB.ZiTuFSn9HI4R2s80msh8Ie6
https://opu.ua/document/2333
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3 ТЕРМІНИ, ПОЗНАЧЕННЯ, СКОРОЧЕННЯ 

 

3.1 Терміни 

Академічна доброчесність — сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досяг-

нень. 

Аспірант - вчений, який проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові 

дослідження у рамках підготовки в аспірантурі у вищому навчальному закла-

ді/науковій установі для здобуття ступеня доктора філософії. 

Вчений - фізична особа, яка проводить фундаментальні та (або) прикладні нау-

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

зультати. 

Грант - фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній осно-

ві державою, юридичними, фізичними особами, у тому числі іноземними, та 

(або) міжнародними організаціями для розвитку матеріально-технічної бази 

для провадження наукової і науково-технічної діяльності, проведення конкрет-

них фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень, науково-

технічних (експериментальних) розробок, зокрема на оплату праці наукових 

(науково-педагогічних) працівників у рамках їх виконання, за напрямами і на 

умовах, визначених надавачами гранту. 

Докторант - науковий або науково-педагогічний працівник, який проводить 

фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження у рамках підготовки в 

докторантурі у вищому навчальному закладі (науковій установі) для здобуття 

ступеня доктора наук. 

Дослідницька інфраструктура - сукупність засобів, ресурсів та пов’язаних з 

ними послуг, які використовуються науковим співтовариством для проведення 

досліджень на найвищому рівні, що охоплює найважливіші об’єкти наукового 

устаткування та обладнання або набори приладів, ресурси, що базуються на 

знаннях (колекції, архіви, депозитарії або банки даних наукової інформації), 

інфраструктуру, засновану на технології комунікацій (грід, комп’ютери, про-

грамне забезпечення і мережевий зв’язок), та інші структури унікального хара-

ктеру.  

Європейський дослідницький простір - система програм та політичних ін-

струментів, що об’єднує інституційне середовище досліджень і розробок дер-

жав - учасниць Європейського Союзу та асоційованих членів з метою розвитку 

міжнародного науково-технічного співробітництва, вільного трансферу знань, 

мобільності дослідників. 
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Молодий вчений - вчений віком до 35 років, який має вищу освіту не нижче 

другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років, який має науко-

вий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі. 

Наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одер-

жання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами 

якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. 

Наукова (науково-технічна) робота - наукові дослідження та науково-

технічні (експериментальні) розробки, проведені з метою одержання науково-

го, науково-технічного (прикладного) результату. Основними видами наукової 

(науково-технічної) роботи є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, про-

ектно-конструкторські, дослідно-технологічні, технологічні, пошукові та прое-

ктно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-

технічної продукції, а також інші роботи, пов’язані з доведенням нових науко-

вих і науково-технічних знань до стадії практичного використання. 

Науковий працівник - вчений, який має вищу освіту не нижче другого (магіс-

терського) рівня, відповідно до трудового договору (контракту) професійно 

провадить наукову, науково-технічну, науково-організаційну, науково-

педагогічну діяльність та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності 

наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації у 

випадках, визначених законодавством. 

Науковий (науково-технічний) проект - комплекс заходів, пов’язаних із за-

безпеченням виконання та безпосереднім проведенням наукових досліджень та 

(або) науково-технічних розробок з метою досягнення конкретного наукового 

або науково-технічного (прикладного) результату. 

Науково-педагогічний працівник - вчений, який має вищу освіту не нижче 

другого (магістерського) рівня, відповідно до трудового договору (контракту) в 

університеті, академії, інституті професійно провадить педагогічну та наукову 

або науково-педагогічну діяльність та має відповідну кваліфікацію незалежно 

від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результата-

ми атестації у випадках, визначених законодавством. 

Науково-технічна діяльність - наукова діяльність, спрямована на одержання і 

використання нових знань для розв’язання технологічних, інженерних, еконо-

мічних, соціальних та гуманітарних проблем, основними видами якої є прикла-

дні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки. 

 

Інші терміни вживаються у значенні, визначеному Законами України “Про 

освіту”, “Про вищу освіту”. 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ПОЛІТЕХІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СУЯ – П – 03-7.1-2020 Положення 
 

7 

 

 

3.2 Позначення і скорочення 

НДЧ – Науково дослідна частина; 

НТ САДіМВ –Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених; 

НДРС – науково-дослідна робота студентів. 
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4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1 Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

університету (далі – Наукове товариство) створюється як громадське об'єд-

нання без права юридичної особи на засадах законності, добровільності та рі-

вноправності її членів, самоврядування, гласності. 

4.2 Започатковується з метою сприяння якісній підготовці науково-

педагогічних кадрів і виконання наукових досліджень, популяризації новітніх 

досягнень науки, відображення, захисту і реалізації професійних, інтелектуа-

льних і соціально-побутових інтересів та прав наукової молоді в університеті. 

4.3 Підпорядковується ректорату Одеського національного політехнічного 

університету. 

4.4 Діяльність Наукового товариства університету поширюється на всі його 

підрозділи – навчально-наукові інститути, факультети. 

4.5 Наукове товариство САДіМВ університету може мати власну      

символіку, печатку і власний офіційний бланк. 

4.6 Наукове товариство САДіМВ університету може мати власну назву, яка 

зазначається у Положенні українською, англійською і російською мовою у 

повній і скороченій формах. 

 

5 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

З метою сприяння якнайшвидшому професійному росту наукової молоді уні-

верситету, наукове товариство: 

5.1  Координує роботу студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

університету, веде базу даних, яка містить зведення про напрямки їх наукової 

діяльності і основні результати робіт. 

5.2  Вивчає і розповсюджує досвід роботи Наукових товариств студентів, ас-

пірантів, докторантів і молодих вчених інших вищих навчальних закладів та 

науково-дослідних установ. 

5.3 Через своїх членів приймає участь в організаційній та іншій статутній ді-

яльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету, 

виконанні рішень Обласної ради молодих вчених та Наукового товариства 

студентів, аспірапнтів, докторантів і молодих вчених у відповідних підрозді-

лах університету. 

5.4 Забезпечує участь наукової молоді у конкурсах наукових робіт, бере уч-

асть в обговоренні при висуванні їх на конкурси. 

5.5  Організує збір і поширення інформації про фонди, які забезпечують мо-

лодим вченим грантову підтримку. 
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5.6 Здійснює аналіз та узагальнює досвід організації і методики роботи над 

дисертаціями під час виконання наукових досліджень з метою підвищення 

ефективності роботи здобувачів і аспірантів вищих навчальних закладів та на-

уково-дослідних установ. 

5.7 Сприяє публікуванню наукових робіт молодих вчених в спеціалізованих 

виданнях та збірниках наукових праць, забезпечує їм організаційну підтрим-

ку. 

5.8 Бере участь в організації і проведенні наукових семінарів та конференцій 

(у тому числі і міжнародних) для студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених. 

5.9  Організує зустрічі студентів та молодих вчених з провідними вченими. 

5.10  Розповсюджує інформацію про власну діяльність, досягнення вітчизня-

ної науки і техніки, визначні здобутки молодих вчених, оновлення норматив-

но-правової бази організації наукової діяльності у засобах масової інформації 

регіону. 

5.11 Здійснює співробітництво з іншими Радами молодих вчених, науковими 

товариствами, молодіжними, громадськими, благодійними організаціями з 

метою підвищення ефективності власної діяльності. 

5.12 Сприяє формуванню державної молодіжної політики, соціальному та 

правовому захисту молодих вчених, налагодженню контактів з відповідними 

спільнотами молоді за межами України з метою вивчення позитивного досві-

ду, обміну ідеями, участі у міжнародних заходах молодих науковців. 

5.13 Веде сторінку інтернет-сайту Наукового товариства університету. 

5.14 Для виконання завдань, передбачених цим Положенням, Наукове товари-

ство може взаємодіяти з державними органами, установами, організаціями. 

 

6 СТРУКТУРА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

6.1 Членами Наукового товариства університету є студенти, аспіранти, мо-

лоді вчені віком до 35 років (докторанти до 40 років), які навчаються або пра-

цюють в Університеті, рекомендовані до її складу рішеннями Вчених рад від-

повідних інститутів та факультетів. Члени Наукового товариства Університету 

входять до складу зазначених Вчених рад інститутів та факультетів універси-

тету з правом дорадчого голосу. 

6.2 Серед членів Наукового товариства університету обираються (терміном 

на один рік на засіданні Наукового товариства студентів, аспірантів, доктора-

нтів і молодих вчених університету простою більшістю голосів при наявності 

кворуму понад 50% її складу): 

– голова Наукового товариства (може входити до складу Вченої ради 

університету з правом дорадчого голосу); 
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– заступник голови Наукового товариства; 

– секретар Наукового товариства; 

– координатор роботи Наукового товариства з питань конференцій 

молодих учених; 

– координатор роботи Наукового товариства з питань грантів для 

молодих учених; 

– координатор роботи Наукового товариства з питань публікацій робіт 

молодих учених; 

– координатор роботи Наукового товариства по зв'язку з НДЧ; 

– координатор роботи Наукового товариства з питань інформаційного 

забезпечення; 

– координатор роботи Наукового товариства з питань підтримки роботи 

молодих вчених над дисертаційними роботами. 

 

7 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

7.1 Членство в Науковому товаристві є вільним і здійснюється на 

добровільних засадах. 

7.2 Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

університету здійснює свою роботу на основі річного плану, який 

затверджується Науковим товариством на початку року. 

7.3 Члени Наукового товариства університету мають рівні права і обов'язки. 

7.4 Права членів Наукового товариства університету: 

– обирати і бути обраними до керівництва Наукового товариства 

університету; 

– брати участь у засіданнях Наукового товариства університету, вносити 

на її розгляд пропозиції і вільно обговорювати всі питання відповідно до 

регламенту; 

– вносити пропозиції щодо змін та доповнень до даного Положення; 

– набувати практичного досвіду організації роботи Наукового 

товариства університету, обізнаності в актуальних проблемах молодих 

вчених, шляхах їх вирішення для подальшого використання у практичній 

роботі на місцях; 

– проводити інформаційно-просвітницьку діяльність, виступати у 

засобах масової інформації та електронних телекомунікацій з метою 

популяризації діяльності Наукового товариства університету. 

7.5 Обов’язки членів Наукового товариства САДіМВ університету: 

– голова Наукового товариства здійснює загальне керівництво 

діяльністю Наукового товариства, визначає конкретні завдання, відповідає за 

зв'язки Наукового товариства університету з Обласною радою молодих 
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вчених, з керівництвом університету та зв'язки з іншими організаціями і 

об'єднаннями; 

– заступник голови Наукового товариства функціонально 

підпорядковуються голові, заміщає його у період відсутності з виконанням 

усіх функцій; 

– секретар Наукового товариства веде протоколи засідань Наукового 

товариства, організовує явку членів Наукового товариства і стежить за 

звітністю Наукового товариства університету; 

– координатор роботи Ради з питань конференцій забезпечує з боку 

Наукового товариства університету інформаційну й організаційну підтримку 

проведення конференцій і участі в них молодих вчених університету; 

– координатор роботи Наукового товариства з питань грантів 

забезпечує з боку Наукового товариства університету інформаційну й 

організаційну підтримку одержання грантів молодими вченими університету; 

– координатор роботи Наукового товариства з питань публікацій робіт 

забезпечує з боку Наукового товариства університету інформаційну й 

організаційну підтримку публікацій робіт молодих вчених університету в 

спеціалізованих виданнях та збірниках наукових праць; 

– координатор роботи Наукового товариства по зв'язкам з НДЧ, НДРС 

забезпечує з боку Наукового товариства університету інформаційну й 

організаційну підтримку зв’язків з НДЧ та НДРС університету; 

– координатор роботи Наукового товариства з питань інформаційного 

забезпечення веде сторінку  інтернет-сайту Наукового товариства САДіМВ 

університету, забезпечує своєчасне розміщення на ньому інформації про 

діяльність наукового товариства університету і здійснює зв'язок наукового 

товариства університету з іншими Радами і товариствами молодих науковців і 

організаціями по електронній пошті; 

– координатор роботи Наукового товариства з питань підтримки роботи 

молодих вчених над дисертаційними роботами забезпечує з боку Наукового 

товариства САДіМВ університету інформаційну й організаційну підтримку 

виконання, впровадження та захисту дисертаційних робіт молодими вченими 

університету. 

7.6 Члени Наукового товариства несуть відповідальність за дотримання 

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених університету, виконання покладених на них обов'язків. 

7.7 Виключення із членів Наукового товариства може здійснюватись у 

випадках: 

– відкликання з боку інституту або факультету, що висунули 

кандидатуру; 
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– вчинення членом Наукового товариства університету дій, що грубо 

порушують дане Положення; 

– невиконання рішень Наукового товариства САДіМВ університету; 

– письмового повідомлення про своє рішення вийти зі складу наукового 

товариства університету; 

– по закінченню дії виборчого терміну; 

– за порушення академічної доброчесності. 

 

8 КОШТИ ТА МАЙНО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

8.1 Для забезпечення ефективної діяльності керівництво університету 

всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності Наукового 

товариства. 

8.2  Фінансовою основою діяльності Наукового товариства САДіМВ 

університету можуть бути кошти в розмірі не менш як 10 % від коштів, 

наданих студентському самоврядуванню Вченою радою університету. 

8.3 Надані Науковому товариству САДіМВ університету кошти 

витрачаються на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються у вищому 

навчальному закладі. 

8.4 Наукове  товариство САДіМВ університету  звітує перед Вченою радою 

вищого навчального закладу про використання коштів, наданих на здійснення 

діяльності Наукового  товариства університету. 

8.5 Наукове товариство САДіМВ університету має право звертатися до 

профспілкових організацій та інших юридичних осіб з метою залучення 

додаткових коштів для забезпечення своєї діяльності та виконання завдань, в 

тому числі: матеріального заохочення студентів, аспірантів та молодих 

вчених, заснування іменних стипендій, фінансової підтримки заходів та 

видань Наукового  товариства САДіМВ університету. 

 

9 ПОРЯДОК РОБОТИ ТОВАРИСТВА 

9.1 Наукове товариство САДіМВ університету здійснює свою діяльність на 

підставі річного плану. 

9.2 Наукове товариство САДіМВ університету проводить свої засідання 

відповідно до загального плану роботи або за необхідністю за пропозицією 

членів Наукового товариства університету, але не рідше одного разу на два 

місяці. 

9.3 Наукове товариство САДіМВ університету уповноважено приймати 

рішення, якщо на засіданні присутні не менше половини її складу. Рішення 

приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. 
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10 ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

ЧЛЕНАМИ ТОВАРИСТВА 

10.1 Товариство сприяє розповсюдженню серед студентів, аспірантів та 

молодих вчених принципів взаємоповаги, справедливості та академічної 

доброчесності. 

10.2 Відповідно до положень внутрішнього нормативного документу 

університету [15]: 

10.2.1 Дотримання академічної доброчесності членами товариства 

передбачає: 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, 

джерела використаної інформації та власної діяльності;  

-  самостійне виконання навчальних завдань поточного, модульного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для студентів та аспірантів);  

 

10.2.2 Порушенням академічної доброчесності членами товариства 

вважається:  

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного 

дослідження та відтворення опублікованих текстів інших авторів без 

зазначення авторства;  

- самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;  

- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі або наукових дослідженнях; 

- фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; 

- списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 

інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання 

результатів навчання; 

- обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

(наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами 

обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація та списування; 

- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи 

пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи 
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будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з 

метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі. 

10.3 Відповідно до положень статті 6 ЗУ «Про вищу освіту» [1], члени 

товариства розуміють відповідальність за недотримання принципів 

академічної доброчесності: 

«Рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної 

кваліфікації скасовується закладом вищої освіти у разі виявлення фактів 

порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності, зокрема 

наявності у кваліфікаційній роботі академічного плагіату, фабрикації, 

фальсифікації, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.» 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#w12

