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1.8. Ректор Університету всебічно сприяє створенню належних умов для 

діяльності НТСА.  

1.9. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність НТСА 

та його підрозділів, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, 

Статуту Університету, чи завдає шкоди діяльності та інтересам Університету.   

1.10. НТСА має власну символіку, штамп, бланки з власною назвою та окремі 

веб-сайти. 

Назва українською мовою: Наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка». 

Назва англійською мовою: Scientific Society of Students, Doctoral Candidates and 

Young Researchers of Lviv Polytechnic National University. 

НТСА знаходиться за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери 12, кімната 301. 

 

2. Мета, принципи діяльності та завдання НТСА  

2.1. Метою діяльності НТСА є захист прав та інтересів студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо 

питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями; 

сприяння їхній науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності, розкриттю 

їхнього наукового та творчого потенціалу, розвитку в них наукового мислення і 

навичок дослідницької роботи та інноваційної діяльності. 

2.2. НТСА діє на принципах: 

 свободи наукової творчості; 

 добровільності, колегіальності, відкритості; 

 рівності права студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених на участь у 

діяльності НТСА. 

2.3. Основними завданнями НТСА є: 

 залучення осіб, які навчаються та працюють в Університеті, до наукової, 

винахідницької та інших видів творчої діяльності; 

 сприяння оволодінню студентами, аспірантами, докторантами та молодими 

вченими сучасними методиками і навичками проведення наукових досліджень; 

 пошук та підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються і 

працюють в Університеті, надання їм всебічної допомоги;  

 узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих вчених; 

 створення сприятливих умов для участі студентів, аспірантів, докторантів 

та молодих вчених в наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо; 
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 сприяння вирішенню конкретних практичних проблем суб'єктів 

господарювання шляхом залучення творчого потенціалу студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених; 

 організація та розвиток міжнародної наукової і культурної співпраці зі 

студентами та молодими вченими інших вищих навчальних закладів, наукових 

установ та організацій;  

 взаємодія із засобами масової інформації з метою висвітлення наукової 

діяльності студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених; 

 виконання інших завдань, які відповідають меті НТСА та цьому Положенню. 

2.4. Відповідно до своєї мети та завдань НТСА: 

 приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність; 

 проводить організаційні, наукові та освітні заходи; 

 популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, поширює серед 

осіб, які навчаються та працюють в Університеті, інформацію про наукові заходи 

вищих навчальних закладів, наукових організацій та установ України й інших країн; 

 проводить конкурси наукових робіт на здобуття грантів та інші 

заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень осіб, які навчаються та 

працюють в Університеті; 

 висвітлює свою діяльність на веб-сайті, готує інформацію для періодичних 

видань Університету, а також інших засобів масової інформації; 

 представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи 

та розвитку академічної кар’єри; 

 сприяє підвищенню якості наукових досліджень; 

 сприяє захисту інтелектуальної власності студентів, аспірантів, докторантів 

та молодих вчених; 

 сприяє обміну інформацією між молодими вченими; 

 співпрацює та координує свою діяльність з науковими товариствами 

студентів та молодих вчених інших вищих навчальних закладів, сприяє розвитку 

міжуніверситетської та міжнародної співпраці; 

 взаємодіє з молодими вченими Національної академії наук України та 

національних галузевих академій наук, науковими та науково-дослідними 

установами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами усіх форм власності; 

 виконує інші функції відповідно до законів України та цього Положення. 
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2.5. НТСА співпрацює з адміністрацією Університету, органами 

студентського самоврядування Університету, науковими та науково-дослідними 

установами, державними органами України, органами місцевого самоврядування, 

громадськими та комерційними організаціями України й інших країн світу, діяльність 

яких не суперечить принципам діяльності НТСА. 

 

3. Структура та керівні органи НТСА 

3.1. Основними структурними підрозділами НТСА є наукові товариства 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених навчально-наукових інститутів 

Університету (далі – НТСАІ), які обирають і делегують своїх представників на 

Конференцію НТСА – його вищий керівний орган.  

Делегати Конференції обираються із розрахунку 2 делегати від НТСАІ. Крім того, 

делегатами також є голова НТСА та голови НТСАІ. Термін повноважень делегата – 1 рік. 

3.2. Конференція НТСА: 

 визначає основні напрями діяльності НТСА; 

 обирає голову НТСА шляхом таємного голосування;  

 заслуховує звіт голови НТСА про діяльність за звітний період та оцінює 

його роботу;  

 приймає рішення про дострокове відкликання голови НТСА у разі визнання 

його роботи незадовільною; 

 за ініціативи РМВ може утворювати відділи РМВ на основі комісій РМВ, 

обирає керівників відділів; 

 приймає рішення щодо припинення діяльності відділів РМВ; 

 заслуховує доповіді про роботу НТСАІ та підрозділів РМВ; 

 затверджує символіку, штамп і бланки НТСА; 

 приймає рішення про винесення змін та доповнень до цього Положення на 

розгляд Конференції трудового колективу Університету. 

3.3. У період між Конференціями керівним органом НТСА є Рада молодих 

вчених (РМВ) Університету, яку очолює голова НТСА. За потреби РМВ може 

створювати тимчасові структури – комісії РМВ, на які покладає обов'язок провадити 

окремі види діяльності в межах своїх повноважень для досягнення мети НТСА. РМВ 

може також ініціювати створення постійних структурних підрозділів – відділів РМВ (на 

основі комісій РМВ). Рішення про створення постійних структурних підрозділів приймає 

Конференція НТСА. Кількість відділів РМВ не може перевищувати 1/3 кількості НТСАІ. 

3.4. РМВ скликає конференцію НТСА один раз на рік. Позачергові 

конференції скликаються за рішенням РМВ або на вимогу більшості НТСАІ.  
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3.5. Конференція є повноважною за наявності не менше 2/3 делегатів від 

кожного з 2/3 НТСАІ. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів 

присутніх делегатів. 

3.6. Рада молодих вчених Університету: 

 організовує проведення Конференції НТСА; 

 готує зміни та доповнення до цього Положення і виносить їх на розгляд 

Конференції НТСА; 

 забезпечує виконання рішень Конференції НТСА, координує діяльність 

НТСАІ та інших структурних одиниць НТСА; 

 розробляє план діяльності НТСА на рік; 

 готує та подає на затвердження ректору Університету кошторис витрат 

НТСА Університету у звітному році відповідно до затвердженого плану діяльності; 

 заслуховує звіти голів НТСАІ та голів інших структур НТСА; 

 обирає Вченого секретаря та заступника голови Ради молодих вчених;  

 створює комісії РМВ та висуває на розгляд конференції НТСА пропозиції 

щодо створення на їхній основі відділів РМВ;  

 приймає рішення з інших питань поточної діяльності НТСА.  

3.7.  Засідання РМВ скликаються не рідше одного разу на місяць. Позачергові 

засідання скликаються головою РМВ, або на вимогу не менш як третини членів РМВ.  

3.8.  Засідання РМВ є повноважним за присутності не менше половини членів 

РМВ. Ухвали приймаються більшістю голосів присутніх членів РМВ. 

3.9. До складу РМВ входять: 

 голова НТСА;  

 голови НТСАІ;  

 вчений секретар РМВ, який обирається з числа голів НТСАІ; 

 голови відділів РМВ, обрані на Конференції НТСА; 

 делегат від органів студентського самоврядування Університету. 

3.10.  Голова НТСА має такі повноваження: 

 здійснює загальне керівництво роботою НТСА;  

 визначає конкретні завдання НТСА відповідно до мети його діяльності; 

 скликає засідання РМВ, головує на них, затверджує прийняті документи; 

 розподіляє обов’язки між членами РМВ; 

 є відповідальним за зв'язки РМВ зі структурними підрозділами та 

посадовими особами Університету, представляє РМВ перед іншими органами, 

установами, організаціями і об'єднаннями; 
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 вносить пропозиції щодо кандидатур заступника та вченого секретаря РМВ 

на голосування під час засідання РМВ; 

 виконує інші функції, покладені на нього Конференцією НТСА; 

 є членом Вченої ради Університету. 

3.11.  Заступник голови РМВ обирається з числа членів РМВ на засіданні 

РМВ. За відсутності голови заступник голови виконує його функції.  

3.12. Вчений секретар РМВ відповідає за інформаційну підтримку діяльності 

НТСА, зокрема ведення діловодства, зберігання документів, підготовку проектів 

рішень РМВ та НТСА, інформаційних довідок, ведення службового листування тощо.  

3.13. Органи студентського самоврядування Університету делегують одного 

представника у РМВ для забезпечення ефективного обміну інформацією та 

налагодження співпраці між цими організаціями. Для цього делегат надає Вченому 

секретареві РМВ подання у довільній формі за підписом голови організації, де 

визначено термін повноважень делегата. 

 

4. Членство в НТСА 

4.1. Членство в НТСА здійснюється на добровільних засадах. Членами НТСА 

можуть бути особи, які відповідають вимогам п. 1.6 цього Положення, визнають його 

та активно долучаються до роботи НТСА.  

4.2. Прийняття у члени та припинення членства у НТСА здійснюється 

НТСАІ Університету. Процедуру цього визначає РМВ.  

4.3. Член НТСА користується правом: 

 обирати та бути обраним у керівні органи НТСА; 

 отримувати інформацію щодо діяльності НТСА; 

 брати участь у заходах та проектах, які організовує НТСА; 

 брати участь у обговоренні та висувати пропозиції щодо усіх питань 

діяльності НТСА. 

4.4. Член НТСА зобов’язаний: 

 дотримуватися Положення про НТСА; 

 сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, покладені на них НТСА; 

 брати участь у науковій роботі та заходах, організованих НТСА; 

 виконувати рішення керівних органів НТСА; 

 пропагувати діяльність НТСА, сприяти підвищенню престижу та 

авторитету НТСА та Університету. 

4.5. Припинення членства у НТСА може бути здійснено у випадку: 
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 порушення членом НТСА цього Положення (рішення про це приймає 

відповідне НТСАІ, а процедуру визначає РМВ); 

 подання ним заяви до відповідного РМВІ про припинення членства у НТСА; 

 завершення ним навчання і/або роботи в Університеті; 

 досягнення ним 35-річного віку (40-річного – для докторантів та докторів наук). 

 

5. Наукове товариство молодих вчених та студентів навчально-

наукового інституту (НТСАІ) 

5.1. НТСАІ об’єднує студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених  

навчально-наукового інституту Університету, які займаються науковою діяльністю у 

відповідних галузях науки. 

5.2. НТСАІ реалізує мету та завдання НТСА у відповідному навчально-

науковому інституті. Усі рішення НТСАІ не повинні суперечити цьому Положенню, 

ухвалам Конференції НТСА та РМВ. 

5.3. Вищим керівним органом НТСАІ є Загальні збори його членів. Вони 

повноважні за присутності більше половини членів НТСАІ. Рішення Загальних зборів 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів. 

5.4. У період між Загальними зборами керівним органом НТСАІ є Рада 

молодих вчених навчально-наукового інституту (РМВІ), яку очолює голова НТСАІ. 

5.5. РМВІ щороку скликає Загальні збори. Позачергові Загальні збори скликаються 

за рішенням РМВ, рішенням РМВІ, або на вимогу не менше третини членів НТСАІ. 

5.6. Загальні збори НТСАІ: 

 визначають кількісний склад РМВІ (але не менше трьох осіб); 

 обирають шляхом таємного голосування голову РМВІ, заступника голови, 

секретаря, а також, за потреби, інших членів РМВІ, що представлятимуть інтереси 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених структурних підрозділів 

навчально-наукового інституту і/або постійно діючих студентських наукових гуртків; 

 заслуховують і затверджують звіт про роботу РМВІ; 

 приймають рішення про дострокове відкликання голови РМВІ у разі 

визнання його роботи незадовільною; 

 затверджують символіку НТСАІ. 

5.7. Засідання РМВІ скликаються не рідше одного разу на місяць. Позачергові 

засідання скликаються головою НТСАІ, або на вимогу не менше третини членів РМВІ.  

5.8. Засідання РМВІ є повноважними за присутності більше половини її 

членів. Ухвали приймаються більшістю голосів присутніх членів.  

5.9. Голова НТСАІ: 
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 здійснює керівництво поточною роботою; 

 скликає засідання РМВІ, головує на них, затверджує прийняті документи; 

 в період між засіданнями РМВІ діє в межах своїх повноважень; 

 вносить пропозиції щодо кандидатур членів РМВІ на Загальні збори НТСАІ; 

 є членом РМВ; 

 може делегувати окремі повноваження своєму заступникові, зокрема право 

голосу на засіданні РМВ; 

 є членом Вченої ради відповідного навчально-наукового інституту; 

 звітує про свою діяльність та роботу НТСАІ перед РМВ та Загальними 

зборами НТСАІ. 

 

6. Відділи РМВ  

6.1. Відділи РМВ провадять свою діяльність у межах повноважень та у спосіб, 

визначений відповідним рішенням Конференції НТСА щодо їх утворення. У рішенні 

Конференції НТСА щодо створення нового відділу зазначаються такі аспекти: 

 назва відділу; 

 мета та обґрунтування актуальності створення відділу; 

 завдання, які ставляться перед відділом; 

 керівник відділу, який обирається з числа членів НТСА; 

 граничний термін для реалізації повноважень відділу, після настання якого 

його керівник звітує РМВ про виконання покладених на відділ завдань, а РМВ 

приймає рекомендацію для Конференції НТСА щодо припинення/продовження 

повноважень цього відділу; 

 інші аспекти, що регламентують діяльність цього відділу. 

6.2. Рішення про обрання керівника відділу РМВ приймається окремим 

рішенням Конференції НТСА шляхом відкритого голосування.  

6.3. Керівник відділу: 

 реалізує свої повноваження у межах та у спосіб, визначений Конференцією 

НТСА; 

 за згодою членів НТСА залучає їх до виконання завдань, покладених на відділ; 

 вносить на розгляд РМВ пропозиції щодо питань, які належать до 

компетенції очолюваного ним відділу; 

 є членом РМВ; 

 звітує перед РМВ про роботу відділу після настання граничного терміну, 

визначеного Конференцією НТСА. 


