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ПОЛОЖЕННЯ
про діяльність молодіжних наукових творчих об’єднань у
Сумському державному університеті

1. Загальна частина
1.1. Положення укладено з метою встановлення порядку створення молодіжних
наукових творчих об’єднань та стимулювання цього виду діяльності у
Сумському державному університеті (далі – Університет), визначення мети їх
діяльності, завдань, функцій, структури, відповідних прав і відповідальності,
порядку організації роботи та взаємодії зі структурними підрозділами
Університету.
1.2. До молодіжних наукових творчих об’єднань відносяться: гуртки, секції,
студентські науково-дослідні лабораторії, інститути, групи, клуби за
вподобаннями, «еліт-групи», інтелект-загони тощо (далі – наукові об’єднання).
1.3. Наукові об’єднання – одна із форм організації у позанавчальний час
наукової діяльності осіб, що навчаються в Університеті та школярів, яка
направлена на формування у них компетенцій науково-дослідницької і творчотехнічної роботи.
1.4. Наукові об’єднання можуть мати різний структурно-організаційний рівень,
а саме: кафедральний, інститутський (факультетський), іншого структурного
підрозділу
(відділу,
центру,
науково-дослідної
частини
тощо),
загальноуніверситетський.
1.5. У своїй діяльності наукові об’єднання керуються чинним законодавством
України,
відповідною
нормативною
базою
загальнодержавного
і
внутрішньоуніверситетського рівнів, даним Положенням, наказами та
розпорядженнями відповідних посадових осіб.
1.6. Діяльність наукових об’єднань ґрунтуються на принципах автономії та
самоврядування, демократичності, прозорості й відкритості, гуманізму,
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персональної та колективної відповідальності, колегіальності та гласності
обговорення питань, віднесених до їх функцій, незалежності від політичних
партій, громадських і релігійних організацій.
1.7. Наукові об’єднання не є юридичними особами.
1.8. Наукові об’єднання можуть мати печатку, штампи, логотипи, бланки з
власним найменуванням, а також почесні відзнаки, власні форми грамот,
листів-подяк тощо для стимулювання осіб які є членами наукових об’єднань.
2. Мета, завдання та основні функції наукових об’єднань
2.1. Метою діяльності наукових об’єднань є створення в Університеті
сприятливих умов для реалізації особами, що навчаються в Університеті та
школярами, прав на творчий розвиток у відповідності з їх здібностями та
потребами, підвищення їх професійних та загальнокультурних компетенцій в
області наукової діяльності.
2.2. Основними завданнями діяльності наукових об’єднань є:
– виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності;
– сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів;
– створення умов для розвитку творчого потенціалу школярів та студентів;
– сприяння оволодінню студентами методикам наукових досліджень, розвитку
у них наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору
та ерудованості;
– розвиток навиків проектної діяльності та командної роботи.
2.3. Основними функціями роботи наукових об’єднань є:
– участь у виконанні НДР, у тому числі з оплатою праці, за напрямами
наукових досліджень і розробок, які виконуються у структурних підрозділах
Університету;
– забезпечення успішного представлення університету у всеукраїнських,
міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, турнірах,
інших формах студентських змагань відповідної спрямованості;
– залучення молоді до грантової діяльності всеукраїнського та міжнародного
рівнів;
– участь у роботі ІТ-груп, у тому числі з оплатою праці;
– підготовка та оприлюднення наукових доповідей, повідомлень, рефератів з
актуальних проблем відповідних галузей науки та техніки із виступами на
засіданнях наукових гуртків, семінарів, конференцій тощо;
– виготовлення відповідних дослідних зразків, підготовка навчальних-наочних
посібників, технічних засобів навчання (слайдів, фільмів, стендів, макетів
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тощо) та розробка рекомендацій і пропозицій щодо їх впровадження у
практичну діяльність і навчальний процес;
– взаємодія із Малою академією наук, центром науково-технічної творчості
учнівської молоді Університету та іншими організаціями, які залучають
школярів до технічної творчості;
– взаємодія з органами студентського самоврядування, щодо залучення
студентів до роботи в наукових об’єднаннях;
– участь у фестивалі освіти, науки і культури «СумДУ – сумчанам» та інших
подібних заходах профорієнтаційного та рекламно-інформаційного
характеру, що вважаються наочною формою представлення результатів
діяльності наукових об’єднань;
– виконання інших завдань дослідницького характеру, у тому числі під час
проходження студентами практики, стажування тощо.
3. Порядок створення наукових об’єднань
3.1. Наукові об’єднання утворюється на добровільній основі за ініціативою
студентів, аспірантів або наукових і науково-педагогічних працівників
структурних підрозділів Університету.
3.2. Назви наукових об’єднань повинні відображати напрям (зміст) їх діяльності
та визначаються творчими об’єднаннями самостійно.
3.3. Наукове об’єднання створюється за погодженням керівника структурного
підрозділу, на базі якого воно буде функціонувати (далі – базовий структурний
підрозділ).
3.4. Організацію діяльності наукових об’єднань здійснюють керівники, якими
як правило можуть виступати наукові і науково-педагогічні працівники,
докторанти та аспіранти. Керівник наукового об’єднання призначається та
звільняється від виконання обов’язків згідно з рішенням керівника базового
структурного підрозділу.
3.5. Про створення наукового об’єднання повідомляється до наукового
товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених
(далі – НТСА) Університету поданням інформаційної довідки (Додаток 1).
3.6. Керівники базових структурних підрозділів зобов’язанні підтримувати
діяльність наукових об’єднань, забезпечувати їх доступом до лабораторного
обладнання, сприяти фінансуванню відряджень тощо, якщо їх діяльність не
протирічить завданням відповідного підрозділу і Університету в цілому.
3.7. Наукові об’єднання припиняють свою діяльність шляхом самоліквідації,
про що повідомляється керівником структурного підрозділу службовою
запискою до НТСА Університету.
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4. Членство у науковому об’єднанні
4.1. Наукове об’єднання функціонує на основі добровільного членства.
4.2. Членство в науковому об’єднанні є фіксованим.
4.3. Членом наукового об’єднання може стати кожен студент чи аспірант
Університету, та всі бажаючі школярі, що беруть участь у його роботі та
регулярно відвідують заходи, які проводить наукове об’єднання.
4.4. Прийом в члени наукового об’єднання здійснює його керівник за усною чи
письмовою заявою особи, що навчається в Університеті або школяра.
4.5. Члени наукових об’єднань мають право:
– на переведення на індивідуальний навчальний план із поглибленою
науковою складовою (відповідно до діючого Положення);
– безкоштовно користуватися лабораторним обладнанням та інформаційною
системою Університету;
– на пріоритетне зарахування для виконання НДР з оплатою праці;
– на відрядження за кошти НТСА Університету для участі у заходах наукового
спрямування (з умови навчання або роботи в Університеті);
– брати участь у науково-дослідній роботі структурного підрозділу, на базі
якого функціонує наукове об’єднання;
– вийти зі складу наукового об’єднання за власним бажанням.
4.6. Члени наукових об’єднань зобов’язані:
– дотримуватись всіх вимог даного Положення;
– виконувати доручення керівника, що відповідають завданням діяльності
наукового об’єднання;
– виступати з доповідями на засіданнях наукових об’єднань, семінарах,
конференціях тощо;
– оприлюднювати результати наукових досліджень;
– поширювати інформацію про діяльність наукового об’єднання;
– дотримуватись норм наукової етики та академічної чесності.
5. Організація та управління науковими об’єднаннями
5.1. Організація діяльності наукового об’єднання може здійснюватися на
платній або безоплатній основі.
5.2. У разі якщо в роботі наукового об’єднання бере участь на постійній основі
не менше 10 осіб, то оплата роботи керівника та стимулювання праці може
здійснюватися на умовах:
– погодинної оплати;
– укладенням договорів цивільно-правового характеру;
– шляхом призначення щомісячного або разового преміювання.
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5.3. Рішення про умови оплати праці та стимулювання роботи керівників
приймає ректор Університету. Службову записку на ім’я ректора, в якій
зазначаються відомості про наукове об’єднання та його керівника, подає
голова НТСА за візою проректора з наукової роботи.
5.4. Ведення табелів обліку використання робочого часу та контроль за
виконанням договорів цивільно-правового характеру організовує голова НТСА,
у встановленому в Університеті порядку.
5.5. Керівник наукового об’єднання:
– керує діяльністю наукового об’єднання;
– сприяє реалізації творчого розвитку та підвищення професійних
компетенцій в області наукової діяльності членів наукового об’єднання;
– вирішує інші питання, які пов'язані з діяльністю наукового об’єднання.
5.6. Керівник наукового об’єднання, який виконує свої обов’язки з оплатою
праці, також подає до Правління НТСА:
– план роботи наукового об’єднання на затвердження;
– щосеместрові звіти наукового об’єднання (Додаток 2).
5.7. Керівник наукового об’єднання, який виконує свої обов’язки без оплати
праці, подає до Правління НТСА звіт за календарний рік про діяльність
наукового об’єднання (Додаток 2).
5.8. Річні та семестрові звіти про діяльність наукових об’єднань розглядаються
на засіданнях колегіального органу (засідання кафедри або іншого
структурного підрозділу, вчена рада інституту (факультету)) структурних
підрозділів та затверджуються на Правлінні НТСА.
6. Фінансова основа діяльності наукових об’єднань
6.1. Фінансування діяльності наукових об’єднань здійснюється за рахунок
коштів загального та спеціального фонду Університету, в тому числі:
– виділених на діяльність НТСА Університету;
– коштів, які обліковуються на субрахунках структурних підрозділів
Університету;
– коштів від виконання грантових проектів та господарчих договорів;
– благодійної допомоги від організацій, підприємств, громадян;
– інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
6.2. Оплата праці керівників наукових об’єднань здійснюється за рахунок
коштів субрахунку НТСА Університету та припиняється у випадку
самоліквідації або за рішенням Правління НТСА.
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7. Прикінцеві положення
7.1. Положення набуває чинності з наступного дня після його затвердження
наказом ректора, якщо інше не передбачене тим же наказом.
7.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора,
наказом ректора за рішенням вченої ради Університету або відповідного
дорадчого органу. У такому ж порядку Положення скасовується.
7.3. Дія положення поширюється на всі структурні підрозділи Університету, у
тому числі позабазові.
Положення розглянуто і схвалено Правлінням НТСА
Протокол № 3 від 4 квітня 2016 р.
Секретар Правління НТСА

Ю.В. Тараненко

Положення розглянуто і схвалено вченою радою СумДУ
Протокол №07 від 14 квітня 2016 р.
Секретар вченої ради

А. І. Рубан

Відповідальний за укладання положення:
Голова НТСА

М.Б. Оприско

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор

В.Д. Карпуша

Проректор з наукової роботи

А. М. Чорноус

Проректор з НПР та питань
фінансово-економічної діяльності

В. О. Касьяненко

Начальник юридичного
відділу

О. М. Кузікова

МОН України
СумДУ

Положення про діяльність молодіжних наукових творчих об’єднань у
Сумському державному університеті
Додаток 1 – Інформаційна довідка про створення наукового об’єднання

Стор. 7
Версія 01

Шаблон за версією 01
Затверджено наказом
ректора СумДУ
№0336-І від 18.04.2016 р.

Голові Наукового товариства
студентів (слухачів), аспірантів,
докторантів і молодих вчених СумДУ

Інформаційна довідка
про створення наукового об’єднання
«____»____________ 20__ р.
Наступним повідомляємо, що «____»____________ 20____ р. на базі _________________
(зазначити назву

________________________________________________________________________________
кафедри, інституту (факультету), іншого підрозділу загальноуніверситетського рівня)

створено наукове об’єднання _____________________________________________________.
(зазначити повну назву)

Обов’язки керівника наукового об’єднання покладено на __________________________
(прізвище та ініціали, посада)

________________________________________________________________________________
На час створення наукового об’єднання кількість його членів становить ___ осіб (список
додається1)), з них: ____студентів, ____аспірантів, ____молодих вчених, ____ школярів.

Керівник наукового
об’єднання

____________
(підпис)

____________________
(посада керівника базового
структурного підрозділу)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

____________________
(ініціали, прізвище)

Примітки
1) У списку зазначається прізвище, ім’я та по-батькові, статус (студент, аспірант, посада тощо), місце
навчання (інститут (факультет), група, клас, школа) або праці (структурний підрозділ).
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Шаблон за версією 01
Затверджено наказом
ректора СумДУ
№0336-І від 18.04.2016 р.

Звіт про діяльність
наукового об’єднання за період
з ___ _____ 20__ р. по ___ _____ 20__ р.
1. Назва наукового об’єднання______________________________________________________
(зазначити повну назву)

2. Кількість членів наукового об’єднання, які працювали протягом звітного періоду – __ осіб,
з них: ____ школярів; ____студентів; ____аспірантів; ____молодих вчених (список
додається1)).
3. Основні заходи, які реалізовані за звітній період2):
3.1 Кількість опублікованих наукових статей – ___, тез доповідей – ____ та отримано
охоронних документів – ___, у тому числі:___________________________________________;
(зазначити основні наукові статті та охоронні документи)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.2 Кількість наукових конференцій – _________ та виставок – ________, в яких взято участь,
а саме: _________________________________________________________________________
(зазначити назви наукових конференцій та виставок)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.3 Кількість виготовлених дослідних зразків – _____, підготовлених навчально-наочних
посібників – ___, технічних засобів навчання – ___, з них основні:_______________________
(зазначити назву)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.4 Кількість підготовлених членів наукового об’єднання до: конкурсів студентських
наукових робіт всеукраїнського рівня – ____, міжнародного рівня – ___, олімпіад –___,
турнірів – ____, інших форм студентських змагань відповідної спрямованості – ____, а саме:
________________________________________________________________________________
(зазначити прізвище та ім’я підготовлених членів наукового об’єднання та їх здобутки)
________________________________________________________________________________________________

3.5 Кількість членів наукового об’єднання, які навчаються за індивідуальним навчальним
планом із поглибленою науковою складовою – _____осіб, а саме: _______________________
(зазначити прізвище та ім’я,
________________________________________________________________________________________________
інститут (факультет) та курс)
________________________________________________________________________________________________

3.6 Кількість членів наукового об’єднання, які виконували науково-дослідні роботи з
оплатою праці – ___осіб, а саме: ____________________________________________________
(зазначити прізвище та ім’я виконавців,
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і_______________________________________________________________________________
тему науково-дослідної роботи)

________________________________________________________________________________
3.7 Кількість поданих заявок на грант – ___ та отриманих грантів всеукраїнського та
міжнародного рівнів – ___, а саме: __________________________________________________
(зазначити назви поданих заявок та отриманих грантів)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.8 Кількість членів наукового об’єднання, які вступили до аспірантури – ______осіб, а саме:
________________________________________________________________________________
(зазначити прізвище та ім’я аспірантів, інститут (факультет))

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.9 Кількість школярів-членів наукового об’єднання, які вступили до Університету – ___осіб,
а саме: _________________________________________________________________________
(зазначити прізвище та ім’я, інститут (факультет))

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.10 ____________________________________________________________________________
(інше, крім зазначеного вище)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Кількість відпрацьованих годин керівником наукового об’єднання за планом роботи –
_____________ годин.

Керівник наукового
об’єднання

____________
(підпис)

____________________
(посада керівника базового
структурного підрозділу)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

____________________
(ініціали, прізвище)

Примітки
1) У списку зазначається прізвище та ім’я, статус (студент, аспірант, посада тощо), місце навчання
(інститут (факультет), група, клас, школа) або праці (структурний підрозділ).
2) Зазначається інформація, яка стосується тільки членів наукового об’єднання.

