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2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
2.1. Метою діяльності Наукового товариства є координація і всебічне
сприяння науково-дослідницькій, винахідницькій та творчій діяльності молоді в
Університеті, гармонізації навчання та науково-дослідницької роботи на
факультетах.
2.2. Основними завданнями Наукового товариства є:
1) виховання гармонійно розвиненої особистості молодого вченого,
розкриття творчих здібностей студентів у різноманітних напрямах наукової
діяльності;
2) координація та здійснення науково-дослідницької та науковопрактичної діяльності шляхом залучення на добровільних засадах студентів і
молодих учених до самостійної та колективної науково-дослідної роботи у
співпраці з професорсько-викладацьким складом Університету;
3) залучення обдарованої молоді до активної участі у науководослідницькій діяльності, популяризація у молодіжному середовищі досягнень
науки і техніки, посилення наукового аспекту в підготовці майбутніх фахівців;
4) заохочення до наукової діяльності молодих учених, популяризація
інноваційної діяльності у молодіжному середовищі;
5) консультаційна допомога у підготовці публікацій у фахових, науковопрактичних виданнях, тез доповідей на всеукраїнські та міжнародні
конференції як в Україні, так і її межами;
6) сприяння в організації та проведенні тематичних олімпіад, семінарів,
наукових конференцій, круглих столів та інших наукових заходів в
Університеті;
7) інформування про проведення наукових заходів (конференцій,
конкурсів, семінарів тощо), що проводяться в Україні та за кордоном.
8) сприяння участі молодих науковців університету в олімпіадах,
конкурсах студентських наукових робіт, академічних програмах, конкурсах на
отримання грантів, премій, стипендій для молодих учених та здобувачів вищої
освіти.
9) представлення кандидатів та подання пропозицій до Вченої Ради
університету, ректорату на отримання стипендій, грандів і премій для молодих
учених.
10) проведення конкурсів та інших заохочувальних заходів серед
студентів, аспірантів, молодих учених Університету, які досягли помітних
успіхів у науково-дослідній роботі.
11) узагальнення і поширення досвіду організації наукової роботи серед
студентів, аспірантів, молодих вчених університету; висвітлення результатів
діяльності Наукового товариства на веб-сайті Університету.
12) здійснення інших видів діяльності, які відповідають меті і завданням
Наукового товариства, не суперечать законодавству України, Статуту Університету
та цьому Положенню.
2.3. Наукове товариство виконує такі функції:
1) приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність;
2) проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
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3) представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених
перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової
роботи та розвитку академічної кар’єри;
5) сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
6) сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
7) сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
8) взаємодіє з Національною академією наук України та національними
галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
9) подає свої пропозиції керівництву Університету з питань відрахування
або поновлення на навчання осіб, які здобувають ступінь доктора філософії;
10) виконує інші функції, передбачені положеннями про наукові товариства
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, та іншими законодавчими
актами України.
3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТУКТУРА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
3.1. Наукове товариство діє відповідно до цього Положення на рівні
університету і факультетів.
3.2. Органи управління Наукового товариства формуються на
демократичних засадах шляхом виборів. Структура Наукового товариства та
організаційний механізм його діяльності визначаються положенням, яке
затверджується вищим колегіальним органом громадського самоврядування
вищого навчального закладу.
3.3. Вищим органом Наукового товариства є його Загальні збори. На
Загальних зборах визначають основні напрями діяльності Наукового товариства, приймають та вносять зміни та доповнення у “Положення про Наукове
товариство”, затверджують кількісний і персональний склад Координаційної та
Спостережної ради.
3.4. Голова Наукового товариства Університету обирається на Загальних
зборах його членів. Головою Наукового товариства може бути молодий
науковець (студент, аспірант, докторант, викладач) будь-якої галузі знань, який
не менше одного року брав участь у діяльності Наукового товариства, має
наукові досягнення і позитивно зарекомендував себе у науковому житті
університету.
3.5. Голова Наукового товариства університету головує на засіданнях
Наукового товариства, планує та організовує роботу Наукового товариства,
видає розпорядження в межах своїх повноважень, які є обов’язковими для
виконання всіма членами Наукового товариства, підписує акти (протоколи,
офіційні листи, розпорядження та іншу документацію), прийняті на засіданнях
Наукового товариства, звітує про річну діяльність Наукового товариства перед
науково-технічною радою, є членом Науково-технічної ради університету.
3.6. Заступники Голови Наукового товариства виконують обов’язки
Голови Наукового товариства у разі його відсутності, виконують доручення
Голови товариства університету, контролюють виконання повноважень та
обов’язків членами Наукового товариства.
3

3.7. Координаційна рада здійснює організаційну діяльність Наукового
товариства. До складу координаційної ради Наукового товариства входять
представники від факультетів, секретар Наукового товариства.
3.8. Спостережну раду (не менше 3-х осіб) обирають на Загальних зборах.
Головою ради є проректор з наукової роботи університету. Спостережна рада
здійснює контроль за діяльністю Наукового товариства. У випадку необхідності
Спостережна рада може приймати рішення про скликання Загальних зборів
Наукового товариства.
3.9. Секретар веде протоколи засідань Наукового товариства, оформлює і
зберігає іншу необхідну документацію, що стосується діяльності Наукового
товариства.
3.10. Після закінчення навчання або роботи в Університеті, молоді
науковці – члени Наукового товариства мають право продовжувати свою
діяльність в ньому на підставі поданої заяви, що розглядається на загальних
зборах та затверджується координаційною радою.
3.11. Координаційна рада Наукового товариства може прийняти рішення
про прийняття у Почесні члени особу, яка зробила вагомий внесок у розвиток
Наукового товариства. Почесні члени мають право дорадчого голосу на
Загальних зборах Наукового товариства.
3.12. Основним принципом управління Науковим товариством є
колегіальність прийняття рішень з персональною відповідальністю за їх
виконання. Прийняття рішень Наукового товариства здійснюється Загальними
зборами членів товариства, шляхом відкритого або закритого голосування
більшістю голосів.
4. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
4.1. Діяльність Наукового товариства припиняється шляхом його
ліквідації або реорганізації. Рішення про ліквідацію або реорганізацію
приймається на Загальних зборах Наукового товариства і затверджується
ректором Університету.
4.2. Діяльність голови Наукового товариства, його заступників, секретаря,
членів Наукового товариства припиняється за таких умов:
- за власним бажанням;
- закінченням навчання або роботи в Університеті;
- незадовільного виконання своїх обов’язків;
- порушення норм цього Положення.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Це Положення приймається на Загальних зборах Наукового
товариства та набуває чинності з моменту затвердження ректором університету.
5.2. Усі зміни і доповнення мають проходити загальну процедуру
прийняття та затвердження.
5.3. Розв’язання питань, що не регламентуються цим Положенням
безпосередньо, проводиться Загальними зборами у встановленому порядку.
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