
П Р И В А Т Н И Й  ВИЩ ИЙ НАВЧ А ЛЬНИ Й  ЗА К Л А Д  
«М І Ж Н А Р О Д Н А  АКА ДЕМ ІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА М Е Д И Ц И Н И »

СТАТУТ
Н А У К О В О Г О  Т О В А Р И С Т В А  СТУДЕНТІВ , В И КЛ АД АЧ ІВ І ВИ П УС КН И КІВ  

ПВНЗ «М І Ж Н А Р О Д Н О Ї  АКАДЕМ ІЇ  Е К О Л О П Ї  ТА М Е Д И Ц И Н И »

РО ЗГ ЛЯН УТ О  ГА УХВАЛЕНО:
Вченою Радою ПВНЗ «Міжнародна 
академія екології  та медицини»
і Іротокол № 5  « Д Ь  / X  20Л-4? р.
Наказ « Д ^  » -ҐЛ  20Д # р .

П О Г О Д Ж Е Н О :
Голова Студентської  
Ради Академії  -

З А Т В Е Р Д Ж У Ю
В.о. ректора ПВНЗ «Міжнародна 

та медицини» 
наук,

Київ -  2020



1. ЗАГА ЛЬНІ П О Л О Ж Е Н Н Я
1.1. Наукове товариство студентів, викладачів і випускників ПВНЗ «Міжнародна академія 
екології та медицини» (далі - Товариство)  (далі - Академія)  є добровільною громадською 
організацією студентів Академії,  що виявляють бажання та здібності до науково-дослідної  
роботи.
1.2. Товариство здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законами України 
«Про вищу освіту», «Про о б ’єднання громадян»,  нормативними документами Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України,  відповідно до 
Статуту Академії  та на підставі цього Положення.
1.3. Товариство в своїй роботі керується принципами добровільності,  гласності, рівноправності 
всіх членів, колегіальності,  самоврядування для розвитку наукової творчості студентів, 
забезпечення органічного зв'язку навчання та науково-дослідної роботи,  накопичення та 
примноження наукового потенціалу Академії  та виховання майбутніх науково-педагогічних 
кадрів.
1.4. Товариство в своїй роботі керується принципами дуального навчання (освіта паралельно з 
практичною роботою) та Академічної  Медицини:  поєднання практичної  медицини з наукою та 
освітою.
1.5. Назва Товариства.
1.5.1. Українською мовою: Наукове товариство студентів, викладачів і випускників ПВНЗ 
«Міжнародна академія екології  та медицини», НТСВВ.
1.5.2. Англійською мовою: Scientific Society o f  Students, professors and alumni of  International 
Academy for Ecology and Medicine SSSPA.
1.6. Товариство функціонує без державної  реєстрації, не набуває прав юридичної  особи та не 
може вступати від свого імені в цивільні правовідносини.
1.7. Товариство працює в тісному взаємозв’язку з адміністрацією, структурними підрозділами 
та громадськими організаціями Академії.
1.8. Первинними організаціями Товариства є наукові гуртки, діяльність яких здійснюють на 
підставі цього Статуту та Положення про студентські наукові гуртки.
1.9. НТСВВ діє на основі принципів пріоритетності наукової  творчості  та змагальності,  може 
мати власну символіку, бланк із власним найменуванням,  членський квиток та інші засоби 
ідентифікації.
1.10. НТСВВ діє самостійно, а також у співпраці з адміністрацією Академії,  органами 
студентського самоврядування Академії,  радою трудового колективу,  громадськими 
об'єднаннями України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності 
НТСВВ. НТСВВ узгоджує проведення своїх заходів із ректором Академії  або її проректорами 
за напрямками виконання останніми функціональних об ов’язків,

II. Мета та основні  завдання Товариства

2.1. Метою діяльності Товариства є сприяння навчальному процесу, вдосконалення наукової 
активносте студентства,  викладачів і випускників ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 
медицини»,  сприяння підготовці студентів як висококваліфікованих професіоналів і резерву для 
викладацької  та наукової  роботи, створення умов для реалізації  талантів та здібностей у 
науковій галузі, розвитку інтелектуального потенціалу особистості  молодого вченого. А також, 
поглиблення наукових знань, усебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій 
діяльності студентів, розвиток кожним студентом і науковцем своїх здібностей та їх реалізація, 
залучення студентів і вдосконалення їх навичок у самостійній науково-дослідній діяльності,  
організація плідного співробітництва між представниками різних напрямків наукової 
діяльності,  між студентами, викладачами та випускниками.

2.2. Товариство ставить перед собою наступні завдання:



2.2.1. Розвиток усіх форм наукової  діяльності  студентів, викладачів та випускників,  вивчення та 
розповсюдження позитивного досвіду в даному напрямку.
2.2.2. Представництво та захист прав та інтересів членів Товариства, зокрема,  стосовно 
проблем,  що виникають у проведенні  наукової  роботи.
2.2.3. Участь у популяризаці ї  наукової  діяльності студентів викладацького складу та 
випускників.

2.2.3. Сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, 
викладачів та випускників,  їх здібностей.

2.2.4. Популяризація наукової  діяльності в студентських колах.
2.2.5. Організація та проведення наукових конференцій, читань, семінарів, конкурсів, публічних 
дискусій тощо.
2.2.6. Сприяння публікаціям і впровадженню в практику наукових розробок студентів.

2.2.7. Створення творчих " колективів із метою реалізації  науково-дослідного потенціалу 
студентів, викладачів та випускників,  сприяння діяльності студентських гуртків.

2.2.8. Участь у міжнародних,  загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших 
студентських конкурсах, конференціях,  олімпіадах тощо.

2.2.9. Розширення міжнародних наукових з в ’язків, залучення студентів, викладачів і 
випускників до розробки та участі в міжнародних програмах. НТСВВ має прямі міжнародні 
наукові зв ’язки з відповідними студентськими та профільними науковими товариствами.
2.2.10. Здійснення видавничої  діяльності,  забезпечення обігу науково-організаційної  
інформації.

III. Членство в Товаристві
3.1. Членами Товариства можуть бути студенти,  викладачі та випускники ПВНЗ «Міжнародна 
академія екології та медицини»,  що успішно виконують навчальний план, займаються науковою 
діяльністю та дотримуються чинного Статуту НТСВВ. а також бажають поглибити чи 
розширити свої знання, вивчати методи дослідження,  брати участь у науково-дослідницькій 
роботі в одному з підрозділів НТСВВ. У НТСВВ відсутня система обов’язкових членських 
внесків.
3.2. Для вступу до Товариства кандидат зобов'язаний подати заяву встановленого зразка. За 
відсутності зауважень Рада Товариства надає кандидату статус члена Товариства.
3.3. Якщо член НТСВВ систематично порушує чинний Статут, він, за  рішенням Ради 
Товариства, може  бути виключений зі складу Товариства
3.4. Член СНТ автоматично залишається в складі Товариства по закінченні навчання.

IV. Права га обов'язки членів НТСВВ
4.1. Член НТСВВ має право:
4.4.1. Обирати та бути обраним до керівних органів Товариства.
4.1.2. Вирішального голосу на всіх зборах і конференціях НТСВВ.
4.1.3. Участі в усіх заходах,  що організує НТСВВ та в обговоренні  всіх питань його діяльності.
4.1.4. Вносити пропозиції щодо покращення роботи НТСВВ.
4.1.5. На захист та представництво своїх наукових інтересів Товариством.
4.1.6. На методичну, організаційну, технічну, іншу допомогу в межах можливостей Товариства.
4.1.7. Надавати для обговорення результати своєї наукової  роботи на засіданнях наукового 
гуртка, конференціях.

4.1.8. Публікувати результати своєї  наукової  роботи в наукових виданнях.

4.1.9. переходити з одного наукового гуртка в інший.
4.1.10. Вийти зі складу НТСВВ за власним бажанням шляхом надання відповідної  заяви до Ради 
Товариства.



4.1.11, За умов досягнення суттєвих успіхів у науково-дослідній роботі та  високих досягнень у 
навчанні мати переваги при одержанні  рекомендацій для вступу до аспірантури та викладацької  
діяльності в академії  викладачем-стажистом.
4.1.12. НТСВВ залишає за собою право приймати Почесних членів НТСВВ із осіб, які помітно 
сприяли розвитку НТСВВ. На Почесних членів НТСВВ не розповсюджуються правила 
загального набуття та припинення членства в НТСВВ. їх кандидатури затверджують 
спеціальним рішенням НТСВВ.

4.2. Член НТСВВ зобов’язаний:
4.2.1. Дотримуватись положень чинного Статуту.
4.2.2. Займатися науковою та науково-організаційною роботою.
4.2.3. Всебічно сприяти розвитку студентської  науки в Академії  брати активну участь у роботі 
наукового гуртка.

4.2.3. Успішно виконувати навчальний план.
4.2.4. Підвищувати свою загальну та спеціальну підготовку.
4.2.5. І іроводити науково-дослідну роботу з дотриманням запланованих термінів.

4.2.6. Звітувати на засіданнях наукового гуртка кафедри про виконання планових зобов’язань.
4.2.7. Виконувати рішення керівних органів НТСВВ.
4.2.8. Брати участь у Загальних зборах НТСВВ.
4.2.9. Гідно нести звання члена Наукового товариства студентів, викладачів і випускників 
ПВНЗ «Міжнародна академія екології  та медицини».
4.2.10. Сприяти формуванню та підвищенню позитивного іміджу діяльності  НТСВВ як наукової  
молодіжної  студентської  організації.

V. Організаційна структура НТСВВ
5.1. Для організації  формування НТСВВ створюється наказом ректора організаційний комітет.
5.2. Голова оргкомітету приймає заяви на вступ до Товариства та призначає дату проведення 
Загальних зборів Товариства.
5.3. Голова оргкомітету головує на Загальних зборах до обрання Голови Товариства. 
Новообраний голова НТСВВ починає виконувати свої обов 'язки відразу після обрання.
5.4. НТСВВ, створене за представницьким принципом із базових структурних підрозділів, 
якими є студентські наукові гуртки кафедр. НТСВВ покликане створити та проводити системну 
роботу, аналізуючи її ефективність та вносячи корективи. НТСВВ має власну емблему.

5.5. Безпосередньо студентську науку очолює науковий куратор НТСВВ із науково- 
педагогічних працівників інституту, якого призначають рішенням Вченої  ради Академії  та  який 
підпорядкований ректору проректору з наукової  роботи академії. Науковий куратор НТСВВ 
контролює роботу Ради НТСВВ. яку очолює Голова НТСВВ.

Керівними органами НТСВВ суть:
5.3.1. Загальні збори членів Товариства, що збираються один раз на рік.
5.3.2. Рада Товариства.
5.3.3. Рада НТСВВ -  вищий колегіальний орган керівництва організацією, що створений із 
метою паритетного представництва студентів різних напрямів професійної освіти.

5.3.4. Рада НТСВВ. у свою чергу, координує роботу студентських наукових гуртків кафедр, які 
максимально наближені  до активу студентів-науковців.

5.3.5. Основними науковими осередками є наукові гуртки при кафедрах.

5.4. Найвищим керівним органом є підсумкова звітно-виборча конференція членів 
НТСВВ, на якій заслуховують звітну доповідь голови Ради НТСВВ за минулий рік і 
здійснюються вибори нового складу Ради НТСВВ. На конференцію виносять питання, що 
стосуються діяльності організації. Конференцію скликає Рада НТСВВ один раз на рік або за 
необхідності й є правочинною, коли на ній присутні не менш половини членів НТСВВ. На



засіданнях органів Ради НТСВВ можуть бути присутні представники ректорату та адміністрації 
Академії з правом дорадчого голосу.

5.5. Загальні  Збори НТСВВ мають право:
5.5.1. Обирати Голову Товариства (який одночасно є і Головою Ради НТСВВ) та склад Ради 
Товариства.
5.5.2. Вносити зміни та доповнення до чинного Статуту, приймати інші документи,  що 
регламентують діяльність Товариства.
5.5.3. Заслуховувати щорічний звіт Голови Товариства та приймати по факту звіту відповідні 
рішення.
5.5.4. Розв’язувати питання, що винесені Радою Товариства на обговорення.
5.5.5. Вносити керівництву академії  пропозиції по удосконаленню наукової  діяльності в ЗВО.
5.4. Прийняття рішень відбувається через голосування простою більшістю голосів.
5.6. Рада НТСВВ (далі -  Рада) -  координаційний,  виконавчий колегіальний виконавчий орган, 
який планує та забезпечує діяльність Товариства,  здійснює керівництво його роботою в 
перервах між підсумковими конференціями.
5.6.1. Забезпечує виконання рішень Загальних Зборів.
5.6.2. Здійснює керівництво справами Товариства,
5.6.3. Доручає членам Товариства виконання конкретних рішень.
5.6.4. Визначає конкретний час і процедуру проведення Загальних Зборів Товариства.
5.6.5. Раду НТСВВ обирають із найбільш активних членів відкритим голосуванням на 
підсумковій конференції,  вона складається з голови, заступника,  відповідального секретаря та 
членів ради НТСВВ, кількість яких установлює конференція.

5.6.6. До складу Ради НТСВВ входять старости наукових гуртків кафедр,  обрані представники 
студентського наукового активу.

5.7. Функції Ради НТСВВ:

5.7.1. Організовує проведення Конференції  НТСВВ.

5.7.2. Виконує доручення Конференції ,  координує,  контролює діяльність кафедральних 
наукових гуртків протягом року, заслуховує звіти старост кафедральних наукових гуртків.

5.7.3. Розробляє план заходів з організаці ї студентської  наукової  роботи на навчальний рік.

5.7.4. Здійснює керівництво діяльністю НТСВВ.

5.7.5. Сприяє організаці ї нових студентських гуртків, наукових лабораторій для дослідження 
актуальних наукових проблем.

5.7.6. Організує проведення тематичних конференцій в Академії.

5.7.7. Бере участь у поданні  студентських наукових праць на республіканські,  галузеві та 
регіональні конкурси.

5.7.8. Бере участь у формуванні  журі наукових конкурсів та олімпіад.

5.7.9. Встановлює та підтримує з в ’язки з науковими товариствами України та світу, бере 
активну участь в їх діяльності.

5.7.10. Бере участь у визначенні  членів НТСВВ. для зарахування в аспірантуру.

5.7.11. Організовує проведення лекцій і зустрічей студентів із діячами науки.
5.7.12. Здійснює пропаганду наукової  діяльності студентів у засобах масової  інформації  та 
мережі ІНТЕРНЕТ.
5.7.13. Виносить питання, що стосуються роботи НГСВВ. на розгляд директорату,  засідань 
кафедр і Вченої ради інституту
5.7.14. Засідання Ради збирається у плановому режимі . раз на місяць в учбовий період, з метою 
вирішення поточних питань.
5.7.15. Рішення в рамках Ради Товариства приймають більшістю голосів.



5.9. Голова Товариства:
5.9.1. Представляє Товариство в керівних органах Наукового товариства студентів, викладачів і 
випускників ГІВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,  забезпечує реалізацію 
інтересів Товариства, беручи участь у роботі різних установ, де розглядаються питання, 
пов'язані з організацією наукової  діяльности членів НТСВВ. Голова НТСВВ є членом Вченої 
ради Академії з моменту його затвердження.
5.9.2. Головує на засіданнях Ради та Конференції  Товариства.
5.9.3. Контролює проведення заходів, які проводить Товариство.
5.9.4. Здійснює загальне керівництво в межах Товариства.
5.9.5. Має право підпису на всіх документах Товариства.

5.9.6. Управляє колективом НТСВВ.

5.9.7. Організовує діяльність НТСВВ у відповідності з планом наукових заходів.

5.9.8. Залучає студентів ДЬ розв'язання проблем підготовки наукових робіт, організацією 
роботи НТСВВ.

5.9.9. Створює систему контролю та звітності про виконання планових зобов’язань та підсумки 
науково-дослідної  діяльності  студентів шляхом:

а) контролю за веденням реєстру членів НТСВВ і їх наукових робіт;

б) розробки принципів та критеріїв оцінки студентської  наукової  роботи;

в) забезпечення своєчасного проведення звітів старостами студентських наукових гуртків, що 
діють при кафедрах,  перед Радою НТСВВ під контролем проректора Академії  з наукової  роботи 
один раз на семестр або за необхідності;

г) проведення щорічного звіту голови студентського наукового товариства перед студентами - 
членами НТСВВ і Вченою радою Академії.

5.9.10. Заступника голови НТСВВ обирають за поданням голови НТСВВ Академії  терміном на 
два роки.

Заступник голови Ради НТСВВ:
спільно із головою НТСВВ забезпечує функціонування та виконання обов’язків Ради 

НТСВВ;
виконує повноваження голови НТСВВ в разі його відсутності або недієздатності.

5.10. Науковий куратор НТСВВ
5.10.1. Обирають за власної  згоди з числа професорсько-викладацького складу Академії.
5.10.2. Куратора призначають рішенням Вченої  ради Академії,  він звітує перед нею про свою 
діяльність.
5.10.3. Науковий куратор інституту організує діяльність Ради НТСВВ, надає допомогу при 
виконанні поточної та перспективної  роботи,  спрямованої на розвиток і удосконалення 
наукової творчості студентів,  викладачів та  випускників.

5.10.4. Координує роботу кураторів кафедральних наукових гуртків.

5.10.5. Сприяє формуванню в студентів поваги до наукової  праці, гордості за обрану професію, 
позиціонуванню НТСВВ як елітної  студентської  організації  в межах Академії  з високими 
критеріями добору її членів.

5.10.6. Координує роботу з проведення студентських наукових конференцій,  предметних 
олімпіад, конкурсів наукових робіт, узагальнює їх результати.

5.107. Вносить пропозиції  в ректорат і Вчену раду Академії  стосовно морального та 
матеріального стимулювання студентів, їх наукових керівників, які досягли значних успіхів у 
науково-дослідній роботі та організаторів студентської  наукової роботи.
5.10.8. Здійснює науково-методичну й організаційну допомогу НТСВВ у проведенні 
запланованих заходів для реалізації  поставлених цим Статутом завдань і втілення мети 
діяльності Товариства.



5.11.Секретар НТСВВ
5.11.1. Секретаря НТСВВ призначає Голова з числа членів НТСВВ терміном на один рік.
5.11.2. Одна й та ж особа може бути призначена секретарем не більше ніж два терміни підряд.
5.11.3. Секретар займається веденням документаці ї  НТСВВ, відповідає за її збереження 
засвідчує діловодство документаці ї  НТСВВ, здійснює облік членів НТСВВ.
5.11.4. Секретар на вимогу члена НТСВВ зобов’язаний видати копію протоколу засідання 
НТСВВ для ознайомлення.
5.11.5. У разі відсутності секретаря, виконуючого обов’язки секретаря призначає Голова з числа 
членів НТСВВ, які присутні  на зборах.

5.12. Студентський науковий гурток

5.12.1. Структурною одиницею НТСВВ є науковий студентський гурток, який створюють при 
кафедрах Академії.

5.12.2. Гурток -  це стабільно працюючий колектив студентів-науковців,  їх наставників із числа 
викладачів і випускників,  зацікавлений у роботі в одному конкретному змістовному науковому 
напрямку, відповідає формату кафедри,  при якій він існує, входить до плану роботи кафедри, 
має наукового куратора, призначеного кафедрою.

5.13. Основні завдання наукового гуртка наступні:

5.13.1. Залучення до роботи гуртка студентів, які виявляють схильності  та зацікавленість до 
науково-дослідної  роботи.

5.13.2. Організація науково-дослідної  роботи студентів на кафедрі,

5.13.3. Опанування методів і прийомів наукових досліджень.

5.14. Для виконання поставлених завдань гуртка на кафедрі проводять наступні заходи:

5.14.1. Складають річний план роботи.

5.14.2. Н рідше одного разу на місяць проводять засідання членів наукового гуртка з 
обговорення підсумків наукових праць, реферативних повідомлень.

5.14.3.У разі необхідності  створюють секції для поглибленого дослідження проблем.

5.14.4 Організують проведення міжкафедральних наукових конференцій.

5.15. Керівництво роботою гуртка

Керівництво робою гуртка здійснює науковий керівник, як правило, завідувач кафедри або 
призначений ним досвідчений викладач, який має досягнення і науково-дослідній діяльності. 
Організаційну роботу гуртка здійснює староста, якого обирають відкритим голосуванням на 
засіданні гуртка та затверджує його науковий керівник.

5.15. Обов’язки старости гуртка:

5.15.1. Складання разом із науковим керівником планів і звітів про роботу гуртка та своєчасне 
подання їх до ради НТСВВ.

5.15.2. Сприяння своєчасному виконанню плану наукових робіт членами гуртка.

5.15.3. Систематичне інформування ради НТСВВ про роботу гуртка.

5.15.4. Залучення членів гуртка до активної  участі в усіх заходах, що проводить Рада НТСВВ.

VI. П Р И К І Н Ц Е В І  Т А  ПЕРЕХІДНІ П ОЛО Ж Е Н Н Я.
6.1. Дане Положення набуває чинності з моменту його затвердження.

VII. З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я  Д І Я Л Ь Н О С Т І  Т О В А Р И С Т В А
7.1. Для забезпечення діяльності Товариства Академія закріплює за Товариством приміщення,  
виділяє оргтехніку та витратні матеріали до неї. створює необхідні умови для його ефективної  
діяльності.



7.2. Всі структурні підрозділи Академії  всебічно сприяють найповнішому інформаційному 
забезпеченню та статутній діяльності Товариства.

VIII. П ОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА Д О П О В Н Е Н Ь  Д О  
ПОЛО Ж Е Н Н Я ПРО Т О В А Р И С Т В О

8.1. Зміни та доповнення до Положення про Товариство вносять:
- Вчена рада Академії;
- накази Ректора Академії.

IX. Співпраця НТСВВ із ректоратом та адміністрацією Академії
9.1. Координацію наукової  та організаційної  роботи НТСВВ здійснює Ректор Академії або 

уповноважені  ним особи.
9.2. Адміністрація Академії  має право:

отримувати інформацію про діяльність НТСВВ (плани, звіти, копії протоколів засідань, 
інформацію про поточну діяльність тощо);
-  скликати позачергові загальні збори у випадках недотримання органами НТСВВ Статуту 
Академії або цього Статуту;

брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах,  що проводять 
органи НТСВВ.
9.3. Адміністрація Академії: 

усебічно сприяє діяльності НТСВВ;
створює умови, необхідні для ефективної  діяльності НТСВВ;
надає за можливістю інформаційну,  правову, фінансову, матеріальну та інші види 

підтримки діяльності Ь
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