
 

 

 

 



 

Додаток до 

наказу ДДУВС  

від 26.05.2016 р. № 253 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Наукове товариство курсантів, студентів і слухачів 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про наукове товариство курсантів, студентів і слухачів 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (далі – 

Положення) регулює діяльність Наукового товариства курсантів, студентів і 

слухачів (далі – НТКСС) Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ (далі – університет).  

1.2. У своїй діяльності НТКСС університету керується Конституцією та 

законами України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, 

Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, даним 

Положенням, Положенням про наукові гуртки.  

1.3. НТКСС університету є добровільним, самостійним утворенням 

курсантів, студентів і слухачів університету, яке є частиною системи 

громадського самоврядування, бере участь в організації та здійсненні науково-

дослідної роботи, допомагає виховувати необхідні для Національної поліції 

України, а також майбутніх юристів якості – самостійність, відповідальність, 

творче мислення та сприяє всебічному розвитку особистості. 

1.4. НТКСС університету засноване на засадах добровільної участі, 

колегіальності і відкритості з урахуванням наукових інтересів курсантів, 

студентів і слухачів університету, його діяльність організовується в поза- 

навчальний час. 

1.5. НТКСС університету може мати власну символіку, що розробляється 

ініціативною групою і затверджується рішенням більшості членів НТКСС на 

Загальних зборах НТКСС. Координація діяльності НТКСС здійснюється 

відділом організації наукової роботи (куратор НТКСС).   

1.6. Положення визначає мету, завдання, форми діяльності НТКСС, його 

структуру, порядок членства, здійснення контролю за його діяльністю, 

матеріально-технічне забезпечення НТКСС. 

   Повна назва державною мовою – Наукове товариство курсантів студентів та 

слухачів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

(НТКСС). Офіційний переклад англійською мовою – Scientific  society of cadets, 

students and listeners of Dnipropetrovsk state University of internal Affairs (SSCSL) 

1.7. Адресою НТКСС є адреса Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 26. 

 

2. Мета, завдання та форми діяльності НТКСС 

2.1. НТКСС університету покликане об’єднувати науковий потенціал 

курсантів, студентів, слухачів і ставить собі за мету активізацію досліджень 

молодих науковців університету. 

2.2. Основними завданнями НТКСС університету є: 



2.2.1. Представлення інтересів студентів, курсантів та слухачів перед 

адміністрацією університету та іншими організаціями з питань наукової 

роботи. 

2.2.2. Надання допомоги у широкому залученні курсантів, студентів і 

слухачів до активної наукової діяльності. 

2.2.3. Популяризування наукової діяльності серед студенсько-

курсантської молоді, сприяння в організації і проведенні кафедральних, 

факультетських і загальноуніверситетських наукових заходів за участю 

перемінного складу. 

2.2.4. Сприяння підвищенню якості наукових досліджень. 

2.2.5. Залучення курсантів, студентів і слухачів до участі в олімпіадах, 

наукових конференціях, семінарах і конкурсах на кращу наукову роботу. 

2.2.6. Поширення передового досвіду наукової діяльності курсантів, 

студентів і слухачів. 

2.2.7. Розвиток ініціативності, здатності застосовувати теоретичні знання 

у практичній діяльності, навички самостійного проведення науково-дослідної 

роботи. 

2.2.8. Налагодження зв’язків з науковими товариствами студентів вищих 

юридичних навчальних закладів України та зарубіжжя, молодіжними 

організаціями, науковими установами, громадськими і благодійними 

організаціями. 

2.2.9. Сприяння обміну інформацією між молодими вченими. 

2.2.10.Оприлюднення результатів наукової діяльності НТКСС 

університету. 

2.2.11. Виконання інших функцій, передбачених законами, які регулюють 

освітню та наукову діяльність. 

2.3. Діяльність НТКСС університету здійснюється у таких формах: 

2.3.1. Участь у науково-теоретичних, науково-практичних конференціях, 

семінарах, різного статусу, круглих столах, конкурсах наукових робіт, 

олімпіадах, вікторинах (у тому числі і міжнародних), виставках наукових 

досягнень тощо. 

2.3.2. Участь в організації та проведенні наукових заходів, що 

відбуваються на базі університету. 

2.3.3. Підготовка наукових робіт для участі у конкурсі на кращу наукову 

роботу. 

2.3.4. Участь членів НТКСС у роботі наукових гуртків, дослідницьких 

груп. 

2.3.5. Виступи з доповідями, повідомленнями у ході наукових заходів як 

внутрішньоуніверситетских, так й інших ВНЗ. 

2.3.6. Написання статей, тез доповідей, підготовка інших наукових 

публікацій. 

2.3.7. Співробітництво із громадськими та державними організаціями, 

органами студентського самоврядування, у тому числі аналогічними  

науковими осередками молоді інших вищих навчальних закладів України та за 

її межами. 

2.3.8. Виконання завдань дослідницького характеру в період виробничої 

практики, у тому числі в межах виконання науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт кафедрами університету. 



 

3. Символіка НТКСС 

3.1. Символами НТКСС є герб НТКСС, посвідчення голови НТКСС, 

посвідчення почесного члена НТКСС, посвідчення члена НТКСС, нагрудний 

знак «Знак НТКСС». 

3.2. Герб НТКСС розроблений членами НТКСС, являє собою емблему на 

8-ми конечному щиті із зображенням гербу університету та книги на щиті від 

якої променіє сонце (додаток 1); 

3.3. Кожен з членів Зборів НТКСС забезпечується посвідченням члена 

НТКСС встановленого зразка (додаток 2), копія якого долучається до його 

особової справи з метою документального підтвердження членства у НТКСС 

на випадок виникнення такої необхідності у подальшій його діяльності. 

3.4. Голова НТКСС, почесні члени та члени Ради НТКСС забезпечуються 

посвідченням зі спеціальною позначкою «голова НТКСС»,  «член ради 

НТКСС», «почесний член НТКСС». 

3.5. Усі видані посвідчення реєструються в номерному порядку у 

спеціальній картці обліку посвідчень членів НТКСС, відповідальність за 

ведення та збереження якої покладається на секретаря  НТКСС. 

3.6. Обов’язок щодо забезпечення новообраного члена НТКСС 

відповідним посвідченням покладається на Раду НТКСС. 

3.7. Голові, заступнику голови, секретарю, почесним членам та членам 

Ради НТКСС видається нагрудний знак «Знак НТКС» встановленого зразка 

(додаток 3), який носиться на правому боці грудей і розташовується нижче  від 

знаків і відомчих нагород України. Облік і реєстрацію виданих знаків НТКСС 

веде секретар НТКСС. 

 

4. Структура НТКСС 

4.1. До структура НТКСС входять: Загальні збори ( далі – Збори) та 

Рада НТКСС (далі – Рада). 

4.2. До складу підрозділів НТКСС входять: голова НТКСС, заступник 

голови НТКСС, секретар НТКСС, почесні члени НТКСС, члени НТКСС. 

4.3. Всі учасники НТКСС являють собою Загальні збори НТКСС. 

4.4. Вищим органом НТКСС університету є Загальні збори, які 

скликаються не менше ніж 1 раз на рік головою НТКСС університету. 

4.5. Основними функціями Зборів є: 

4.5.1. Прийняття і подання для затвердження проректору за напрямком 

Положення та символіки НТКСС. 

4.5.2. Визначення напрямків діяльності НТКСС на поточний рік. 

4.5.3. Внесення змін і доповнень до Положення НТКСС. 

4.5.4. Затвердження регламенту роботи Зборів.  

4.5.5. Обрання голови, заступника голови і секретаря НТКСС. 

4.5.6. Прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень 

голови, заступника голови або секретаря НТКСС університету у порядку, 

передбаченому даним Положенням. 

4.5.7. Заслуховування і затвердження річного звіту голови НТКСС 

університету про діяльність НТКСС. 

4.5.8. Прийняття рішень щодо реорганізації чи припинення діяльності 

НТКСС. 



4.6.  Із числа членів НТКСС формується Рада, що є координуючим 

органом НТКСС. 

4.7. Склад Ради визначається шляхом відкритого голосування на 

Загальних зборах НТКСС університету на початку навчального року та може  

корегуватися протягом року у зв’язку зі зміною списку членів НТКСС. 

4.8. Голова НТКСС є головою Ради, секретар НТКСС – секретарем 

Ради, членами Ради є заступник голови НТКСС, почесні члени НТКСС та 

найбільш активні члени НТКСС, але не більше ніж ½ всіх членів НТКСС. 

4.9.  До переліку найбільш активних членів НТКСС входять: 

4.9.1. Голови наукових гуртків кафедр університету. 

4.9.2. Члени НТКСС, які протягом минулого навчального року зайняли 

призові місця у творчих конкурсах наукових робіт. 

4.9.3. Члени НТКСС, які протягом минулого навчального року (за даними 

анкети, поданої членом НТКСС) взяли активну участь у науково-дослідній 

діяльності університету (участь у конференціях, семінарах, круглих столах, 

самітах) та мають результат наукової діяльності у вигляді більше 5 

опублікованих тез доповідей та 1 наукової статті. 

 4.10. Основними функціями Ради є:  

4.10.1. Загальна координація діяльності НТКСС. 

4.10.2. Розробка Плану роботи НТКСС на навчальний рік, визначення 

відповідальних за реалізацію основних наукових заходів. 

4.10.3. Затвердження регламенту засідань Ради. 

4.10.4. Розгляд характеристик кандидатів у члени НТКСС. 

4.10.5. Сприяння публікуванню статей, тез доповідей у збірниках 

наукових статей, матеріалів конференцій. 

4.10.6. Організація взаємодії НТКСС з іншими вищими навчальними 

закладами, громадськими організаціями. 

4.10.7. Прийняття рішень про проведення позачергових засідань Зборів та 

Ради НТКСС. 

4.10.8. Прийняття рішень про висунення кандидатів для участі у 

конкурсах на здобуття державних премій для здобувачів вищої освіти.  

          4.11.  Рада НТКСС має право створювати спеціальний орган – комісію по 

організаційній чи іншій спеціальній діяльності з метою підвищення якості 

проведення заходів з числа членів НТКСС. Структура, кількість учасників, їх 

повноваження та функції визначаються на засіданні Ради НТКСС. 

4.12. Засідання Ради НТКСС відбуваються не рідше 1 разу на місяць за 

присутності не менше 2/3 від загальної кількості її членів. 

4.13. Голова НТКСС обирається на Зборах НТКСС за рекомендацією 

керівника наукового гуртка та погодженням кандидатури із начальником 

відділу організації наукової роботи. Головою НТКСС може бути курсант, 

студент чи слухач університету, що систематично бере активну участь у 

наукових заходах, проявляє ініціативність в їх організації, має високі показники 

науково-дослідницької  діяльності (участь у конференціях, семінарах, круглих 

столах, самітах наявність більше 10 опублікованих тез доповідей та 3 наукових 

статей, переможець конкурсів наукових робіт різних рівнів), організаторські 

здібності та лідерські якості. 

4.14. Функції голови НТКСС:  

4.14.1. Координація діяльності НТКСС та Ради.  



4.14.2. Своєчасне інформування членів НТКСС про наукові заходи. 

4.14.3. Скликання та проведення засідань Зборів та Ради НТКСС. 

4.14.4. Звітування про діяльність НТКСС в цілому. 

4.14.5.Представлення НТКСС університету у відносинах з аналогічними 

організаціями інших вищих навчальних закладів, громадськими об’єднаннями 

тощо. 

4.14.6. Підготовка планово-звітних документів щодо діяльності НТКСС. 

4.15. Заступник голови НТКСС обирається на Зборах НТКСС за 

рекомендацією керівника наукового гуртка.  

4.16. До повноважень заступника голови НТКСС належить здійснення 

функцій голови НТКСС за умов його відсутності та/або за його згодою. 

4.17.  Секретар НТКСС обирається на Зборах НТКСС університету за 

рекомендацією керівника наукового гуртка. 

4.18.  Функції секретаря НТКСС:  

4.18.1. Ведення протоколів засідань НТКСС; 

4.18.2. Ведення та зберігання обліково-звітної та іншої документації 

НТКСС. 

         4.19. Голова, заступник голови, секретар та інші члени НТКСС можуть 

виконувати додаткові функції, індивідуальні завдання, визначені на засіданні 

Зборів або Ради НТКСС, за погодженням не менше 2/3 загальної кількості 

присутніх. 

 

5. Членство в НТКСС 

5.1. Членами НТКСС можуть стати курсанти, студенти 1-4 курсів і 

слухачі, які проявили прагнення і хист до науково-дослідницької роботи, добре 

навчаються, дисципліновані, позитивно характеризуються з боку деканів 

факультетів та завідувачів кафедр,  керівництва відділу організації наукової 

роботи.  

5.2. За наявності позитивних рекомендацій щодо науково-дослідницької 

діяльності членство в НТКСС може автоматично подовжуватися кожного 

наступного навчального року. 

5.3. Особам, які є членами НТКСС більше року та мають особливі 

досягнення в науково-дослідній роботі, рішенням Ради НТКСС може 

надаватися статус почесного члена НТКСС (поняття «особливі досягнення чи 

відкриття в науці» в даному аспекті слід розуміти, як: зайняте призове (I, II чи 

ІІІ) місце на Всеукраїнських (Міжнародних) конкурсах наукових робіт, та/або 

кількість публікацій в рамках однієї спеціальності у обсязі 15 тез доповідей та 3 

наукові статті протягом минулого навчального року, або здобувачі обласних, 

державних премій та грантів для молодих вчених). 

5.4. Дозволяється асоційоване членство: асоційованими членами 

НТКСС можуть бути студенти (курсанти) інших навчальних закладів за умови 

подання, вказаних у п. 5.1 цього Положення рекомендацій та  узгодження з 

відділом організації наукової роботи ДДУВС. 

5.5.  На основі поданої заяви на ім’я начальника відділу організації 

наукової роботи і розгляду Радою показників науково-дослідницької діяльності 

курсанта, слухача чи студента особа включається до списку членів НТКСС на 

поточний навчальний рік. 

5.6. Членство в НТКСС припиняється у таких випадках:  



5.6.1. За власним бажанням. 

5.6.2. У разі відрахування з університету чи закінчення терміну навчання. 

5.6.3. Діяльності (бездіяльності), що завдає шкоди НТКСС, підриває його 

авторитет, чи завдає шкоди інтересам університету.  

5.7.  Члени НТКСС здійснюють свою діяльність на громадських 

засадах. 

5.8. Список членів НТКСС затверджується начальником відділу 

організації наукової роботи за поданням голови НТКСС на початку 

навчального року та може перезатверджуватись протягом навчального року. 

5.9. Члени НТКСС мають право: 

5.9.1. Обирати і бути обраними в керівні органи НТКСС. 

5.9.2. Брати участь в обговоренні всіх питань, пов’язаних із науково-

дослідницькою та організаційною діяльністю НТКСС. 

5.9.3. Проводити наукові дослідження в певній галузі відповідно до 

пріоритетних тем наукової діяльності університету. 

5.9.4. Виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та 

інших подібних заходах, а також брати участь у конкурсах наукових робіт. 

5.9.5. Виїжджати у наукові відрядження. 

5.9.6. Вносити пропозиції стосовно вдосконалення форм діяльності 

НТКСС. 

5.9.7. Користуватися бібліотечними фондами ДДУВС. 

5.9.8. Залучати до наукової роботи курсантів, студентів і слухачів, 

подавати характеристики на курсантів, студентів і слухачів, які прагнуть стати 

кандидатами в члени НТКСС;  

5.9.9. За поданням Голови НТКСС отримувати заохочення. 

5.9.10. Публікувати свої наукові праці в наукових виданнях університету 

(в тому числі періодичних фахових виданнях), отримувати рекомендації для 

публікації наукових робіт у фахових виданнях. 

5.10. Види заохочень члена НТКСС за активну науково-дослідну 

роботу: 

5.10.1. Подяка за успішну наукову роботу. 

5.10.2. Нагородження грамотою, дипломом за участь у науково-

практичних заходах та активну участь в організації роботи НТКСС; 

5.10.3. Рекомендація для вступу в магістратуру та ад’юнктуру 

(аспірантуру) відомчих і цивільних вищих навчальних закладів України тощо. 

5.10.4. Звільнення з дозволу ректора ДДУВС від навчальних занять, 

господарських і громадських робіт, у тому числі загальноуніверситетських, у 

випадку залучення їх для забезпечення проведення та участі у різноманітних 

науково-практичних заходах – на період їх проведення. 

5.11. Члени НТКСС зобов’язані: 

5.11.1. Брати участь в організації та проведенні наукових заходів, 

передбачених Планом НПЗ університету на поточний календарний рік, Планом 

роботи НТКСС університету на поточний начальний рік, наказами, 

дорученнями та вказівками МВС та МОН України, керівництва університету. 

5.11.2. Представляти наукові доповіді, повідомлення на наукових 

конференціях курсантів, студентів і слухачів, засіданнях наукових гуртків, 

семінарах, круглих столах тощо. 



5.11.3. Сумлінно та вчасно виконувати доручення щодо науково-

дослідницької та організаційної діяльності НТКСС. 

5.11.4. Дотримуватися вимог даного Положення та інших нормативних 

актів, на основі яких діє НТКСС. 

5.11.5. Виконувати взяті на себе доручення та обов’язки. 

5.11.6. Забезпечувати максимальне інформування своїх колег – членів 

НТКСС щодо проведення запланованих і позапланових заходів. 

5.11.7. Сприяти популяризації університету серед інших ВНЗ України.  

 

6. Контроль за діяльністю НТКСС 

6.1. Загальний контроль за діяльністю НТКСС здійснює проректор за 

відповідним напрямом діяльності.  

6.2.  Організаційне та методичне забезпечення роботи НТКСС 

університету здійснюється відділом організації наукової роботи. 

 

7. Матеріально-технічне забезпечення НТКСС 

7.1. Матеріально-технічне забезпечення НТКСС є необхідною умовою  

повного, своєчасного й ефективного функціонування НТКСС задля досягнення 

статутної мети. 

7.2. Університет всебічно сприяє створенню належних умов для 

діяльності наукового товариства студентів, курсантів та слухачів (надає 

приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним 

доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних 

стендів тощо). 

7.3.  Фінансовою основою діяльності наукового товариства студентів 

курсантів та слухачів, є кошти, визначені вченою радою вищого навчального 

закладу. 

7.4.  Члени НТКСС можуть залучати спонсорські кошти та благодійні 

внески для підтримки та розвитку науково-дослідницької діяльності курсантів, 

студентів і слухачів університету у передбаченому законом порядку. 

 

Схвалено загальними зборами Наукового товариства курсантів, студентів і  слухачів 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від (протокол № 2 від 

24.02.2016 р.)  

Затверджено загальними зборами трудового колективу Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ від (протокол № 6 від 11.04.2016 р.)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Положення про НТКСС 

ДДУВС 

 

 

 

 

 

Герб НТКСС 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Положення про НТКСС 

ДДУВС 

 

 

 

 

Зразок посвідчення члена НТКСС 
 

 та  

 

Примітка: 

На посвідченні члена НТКСС обовязковими атрибутами мають бути: 

- підпис голови НТКСС; 

- термін дії посвідчення члена НТКСС (1 рік); 

- обліковий номер посвідчення; 

- фотокартка члена НТКСС. 
 

ПОСВІДЧЕННЯ 

члена Наукового товариства курсантів, студентів та слухачів 

 

                   __________________________ 

                   __________________________ 

 

               __________________________                  __________________________ 

  курсантів, __________________________            ___________ 

 
  

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до Положення про НТКСС 

ДДУВС 

_____________                                                        
 

 

Нагрудний знак голови, заступника, секретаря та почесного члена 

НТКСС  

 

 
 

Нагрудний знак члена Ради НТКСС 

 
                       


