ПОЛОЖЕННЯ
про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (далі –
Академія) є частиною системи громадського самоврядування Академії (далі –
Наукове товариство).
1.2.
Діяльність Наукового товариства здійснюється відповідно до
чинного законодавства України, зокрема Конституції України, Законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну
діяльність», наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту Акадмії,
наказів ректора Академії, ухвал Вченої, а також Науково-технічної ради та на
підставі цього Положення.
1.3. У роботі Наукового товариства беруть участь студенти, аспіранти,
докторанти і молоді вчені віком до 35 років (для докторантів - 40 років), які
навчаються або працюють в Академії.
2. МЕТА, ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА АКАДЕМІЇ
2.1. Метою діяльності Наукового товариства є створення умов для
розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та
працюють в Академії, розвиток в них наукового мислення і навичок
дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в вищому
навчальному закладі, розвиток інноваційної діяльності.
2.2. Діяльність Наукового товариства здійснюється за принципами:
- свободи наукової творчості;
- зв'язку навчання та науково-дослідної роботи;
- накопичення і примноження наукового потенціалу Академії та
виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.
2.3. Основними завданнями Наукового товариства є:
- залучення осіб, які навчаються та працюють в вищому навчальному
закладі, до науково-дослідницької роботи;
- виховання гармонійно розвиненої особистості студента, аспіранта,
докторанта та молодого вченого;
- підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи
студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Академії з метою
набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування;
- оволодіння сучасними методиками і навичками проведення
самостійних наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів та
молодих учених;
- пошук та підтримка талановитих дослідників серед осіб, які
навчаються і працюють у вищому навчальному закладі, надання їм всебічної

допомоги;
- створення сприятливих умов для участі студентів, аспірантів,
докторантів та молодих вчених в наукових конкурсах, олімпіадах,
конференціях тощо;
- виконання інших завдань, які відповідають меті наукового товариства
та цьому Положенню.
2.4. Відповідно до своєї мети та принципів діяльності та завдань
Наукове товариство:
- організовує та проводить наукові конференції студентів, аспірантів,
докторантів та молодих вчених, дослідницькі семінари, форуми, виставки,
презентації наукових проектів та інші науково-освітні роботи;
- співпрацює та координує свою діяльність з науковими товариствами
інших вищих навчальних закладів, сприяє розвитку міжвузівського та
міжнародного співробітництва;
- сприяє захисту інтелектуальної власності студентів, аспірантів,
докторантів та молодих вчених;
- проводить конкурси наукових робіт на здобуття грантів та інші
заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень осіб, які
навчаються та працюють у вищому навчальному закладі;
- поширює серед осіб, які навчаються та працюють у вищому
навчальному закладі, інформацію про наукові заходи вищих навчальних
закладів, наукових організацій та установ України й інших країн.
3. ЧЛЕНСТВО В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ АКАДЕМІЇ
3.1. Членство в Науковому товаристві є вільним для осіб, які навчаються
та працюють в Академії, і здійснюється на добровільних засадах.
3.2. Членами Наукового товариства можуть бути особи, які навчаються
та працюють в Академії, займаються науковою діяльністю та виявили
бажання працювати в Науковому товаристві.
3.3. Рішення про прийняття у члени Наукового товариства ухвалюється
Науково-технічною радою Академії на підставі заяви, поданої особою, яка
навчається або працює в Академії, на ім'я Голови Науково-технічної ради, і
набуває чинності з моменту його ухвалення.
3.4. В Науковому товаристві відсутня система членських внесків чи
інших обов’язкових платежів.
3.5. Особам, які мають особливі заслуги перед Академією або зробили
важливі досягнення чи відкриття в науці, рішенням Науково-технічної ради
Академії може бути наданий статус статус почесного члена Наукового
товариства.
3.6. Члени Наукового товариства Академії мають право:
- виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших
подібних заходах, що проводить Наукове товариство;
- бути рекомендованими на подання щодо нагородження преміями,
стипендіями, подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і
нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту Академії;

- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку
Наукового товариства.
3.7.Члени Наукового товариства Академії зобов'язані:
- дотримуватися Положення про Наукове товариство Академії;
- сумлінно та своєчасно виконувати покладені Науковим товариством на
них обов'язки;
- активно брати участь у науковій роботі та заходах організованих
Науковим товариством;
- надавати керівним органам Наукового товариства інформацію,
необхідну для вирішення питань, пов'язаних з його діяльністю;
- пропагувати діяльність Наукового товариства сприяти підвищенню
престижу та авторитету Наукового товариства та Академії.
4. СПІВПРАЦЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА З КЕРІВНИЦТВОМ
АКАДЕМІЇ
4.1. Координацію наукової та організаційної роботи Наукового
товариства Академії здійснює проректор з наукової роботи Академії.
4.2. Керівництво Академії всебічно сприяє створенню належних умов
для діяльності Наукового товариства.
4.3. За погодженням з Науковим товариством керівництво Академії
приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора
філософії, з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання.
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