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1. Загальні положення
1.1. Положення

про

наукове

товариство

студентів,

аспірантів,

докторантів і молодих вчених (далі – Положення) Закладу вищої освіти
“Подільський державний університет”

(далі – ЗВО “ПДУ”) регламентує

порядок створення і функціонування добровільного творчого об’єднання
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЗВО “ПДУ”.
1.2. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених є частиною системи громадського самоврядування ЗВО “ПДУ” (далі
– Наукове товариство).
1.3. Діяльність Наукового товариства здійснюється відповідно до
чинного законодавства України, зокрема Конституції України, Законів
України “Про вищу освіту ” та “Про наукову і науково-технічну діяльність ”,
інших правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту та
нормативних документів ЗВО “ПДУ”.
1.4. Наукове товариство функціонує на засадах добровільності,
рівності,

самоврядування,

законності,

гласності

та

інших

правових

принципах, що не суперечать чинному законодавству.
1.5. Наукове товариство може мати свою символіку, бланк з власними
реквізитами,

штампи

та

інші

засоби

ідентифікації,

форми

яких

затверджуються відповідно до цього Положення.
2. Мета і завдання Наукового товариства
2.1. Метою функціонування Наукового товариства є створення і
забезпечення сприятливих умов для науково-дослідної та інноваційної
діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЗВО “ПДУ”,
об’єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки.
2.2. Завданнями Наукового товариства є:
2.2.1. Створення умов для всебічної реалізації наукових ініціатив
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЗВО “ПДУ”.
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2.2.2. Представлення інтересів наукової молоді перед адміністрацією
ЗВО “ПДУ” та іншими організаціями з питань науково-інноваційної роботи
та розвитку наукової кар’єри.
2.2.3. Популяризація наукової діяльності серед студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених ЗВО “ПДУ”, залучення їх до реалізації
наукових досліджень,

програм,

проектів,

інноваційної діяльності та

академічної мобільності.
2.2.4. Створення інформаційних, матеріальних і організаційних баз
реалізації ініціатив Наукового товариства ЗВО “ПДУ”.
2.2.5. Забезпечення взаємодії структурних підрозділів наукової системи
ЗВО “ПДУ”.
2.2.6. Організація і проведення наукових конференцій студентів,
аспірантів, докторантів і молодих

вчених, круглих столів, дискусійних

клубів, тематичних олімпіад, наукових семінарів тощо.
2.2.7. Консультаційна

допомога

у

підготовці

публікацій

у

наукометричних базах, фахових і науково-практичних виданнях, тез
доповідей на конференціях.
2.2.8. Координація міжнародної й національної наукової співпраці
молодих вчених.
2.2.9. Підвищення якості наукових досліджень та проєктної діяльності
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЗВО “ПДУ”.
2.2.10. Організація участі студентів, аспірантів і молодих вчених у
наукових конкурсах та інших наукових і науково-технічних заходах, які
проводяться українськими і міжнародними установами та організаціями.
2.2.11. Взаємодія з органами студентського самоврядування щодо
створення сприятливих умов для забезпечення наукової діяльності студентів.
2.2.12. Організація публічних лекцій та наукових читань відомих
вчених.
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2.2.13. Сприяння формуванню студентських “наукових груп”, які
передбачають виконання студентами господарських договорів та іншої
науково-дослідної роботи.
2.2.14. Своєчасне надання інформації про наукову роботу та відповідні
досягнення для розміщення і публікації на сайті університету та інших
електронних і друкованих засобах масової інформації.
2.2.15. Виконання інших функцій, передбачених цим Положенням,
іншою нормативною базою ЗВО “ПДУ” та законами України.
3. Членство в Науковому товаристві, права та обов’язки
3.1. Членами наукового товариства можуть бути особи, які навчаються
(незалежно від форми навчання чи підготовки), або працюють в ЗВО “ПДУ”
та визнають це Положення.
3.2. Членами наукового товариства без подання відповідної заяви є:
 всі наукові та науково-педагогічні працівники віком до 35 років,
доктори наук – до 40 років; докторанти, здобувачі другого (магістерського) і
третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти;
 студенти (здобувачі) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
які:

беруть участь у роботі студентських наукових гуртків; проходять

підготовку за індивідуальним планом з поглибленою науковою складовою; є
керівниками органів студентського самоврядування та/або відповідальними
за організацію наукової роботи;
 студенти (здобувачі) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
які протягом поточного та/або попереднього навчального року: брали участь
у виконанні держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт і
наукових грантів з оплатою праці; є авторами або співавторами наукових
статей, охоронних документів, тез доповідей; були учасниками ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних наук та Всеукраїнських студентських олімпіад або
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інших конкурсів наукових робіт й олімпіад міжнародного і всеукраїнського
рівнів.
3.3. Рішення про прийняття у члени Наукового товариства інших осіб,
які навчаються, ухвалюється Радою Наукового товариства на підставі заяви,
поданої у письмовій чи електронній формі на ім’я голови Ради Наукового
товариства.
3.4. Член Наукового товариства за особистою заявою, поданою на ім’я
голови Ради Наукового товариства може в будь-який час вийти з нього за
власним бажанням після ухвали Радою Наукового товариства.
3.5. Член Наукового товариства може бути виключений з нього у
випадку недотримання вимог Положення про Наукове товариство ЗВО
“ПДУ”.
3.6. Члени Наукового товариства мають право:
3.6.1. Брати участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських
роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представляти
свої роботи для публікації.
3.6.2. Брати участь у встановленому порядку в заходах з освітньої,
наукової, науково-дослідної діяльності, що проводяться в Україні та за
кордоном.
3.6.3. Обирати та бути обраними до керівних органів Наукового
товариства.
3.6.4. Брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з діяльністю
Наукового товариства, вносити пропозиції з їх вирішення.
3.6.5. Звертатися

до

керівних

органів

Наукового

товариства

з

пропозиціями, скаргами, заявами тощо.
3.6.6. Брати участь у формуванні індивідуального навчального плану з
поглибленою науковою складовою.
3.6.7. Користуватися

науково-дослідною

та

науково-виробничою

базами ЗВО “ПДУ” у порядку, передбаченому його Статутом.
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3.6.8. Бути

рекомендованими

Науковим

товариством

до

різних

матеріальних і моральних заохочень згідно чинного законодавства та Статуту
ЗВО “ПДУ”.
3.6.9. Отримувати оплату праці під час виконання виробничих функцій
згідно із законодавством.
3.6.10. Припиняти членство в Науковому товаристві ЗВО “ПДУ”.
3.7. Члени Наукового товариства зобов’язані:
3.7.1. Брати активну участь у науковій та науково-технічній діяльності
ЗВО “ПДУ”.
3.7.2. Оприлюднювати результати досліджень і розробок у наукових
виданнях, у тому числі, що індексуються наукометричними базами даних
Scopus та Web of Science.
3.7.3. Виступати з доповідями на наукових і науково-технічних
заходах, в тому числі і тих, що організовує Наукове товариство.
3.7.4. Захищати права інтелектуальної власності.
3.7.5. За потреби звітувати про свою роботу та надавати необхідну
інформацію.
3.7.6. Виконувати вимоги Положення Наукового товариства ЗВО
“ПДУ” та його керівних органів.
3.7.7. Узгоджувати власну наукову діяльність з діяльністю Наукового
товариства.
3.7.8. Утримуватися від діяльності, що суперечить реалізації мети та
здійсненню завдань Наукового товариства.
3.7.9. Сприяти

підвищенню

престижу

та

авторитету

Наукового

товариства ЗВО “ПДУ”.
3.8. У випадку припинення особою навчання чи роботи в ЗВО “ПДУ”,
його членство в Науковому товаристві припиняється, окрім випадків,
передбачених цим Положенням.
3.9. Особа, яка завершила навчання чи припинила роботу в ЗВО
“ПДУ”, може продовжити свою діяльність у Науковому товаристві,
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отримавши, за вагомий внесок у розвиток університету, статус почесного
члена Наукового товариства ЗВО “ПДУ”.
4. Склад, структура та органи управління Наукового товариства
4.1. Наукове товариство діє на загальноуніверситетському рівні та на
рівні структурних

підрозділів

ЗВО

“ПДУ”

(інститутів,

факультетів,

відокремлених структурних підрозділів).
4.2. На рівні структурних підрозділів утворюються Наукові товариства
відповідних інститутів, факультетів, факультетів, відокремлених структурних
підрозділів, які діють на підставі цього Положення і можуть мати Положення
про наукове Товариство структурного підрозділу ЗВО “ПДУ”.
4.3. Члени Наукового товариства можуть об’єднуватися відповідно до
напрямів діяльності Наукового товариства у робочі групи, комісії тощо,
необхідність створення яких та сфера їхньої діяльності визначаються Радою
Наукового товариства або самими його членами.
4.4. Органи

управління

Наукового

товариства

формуються

на

демократичних засадах шляхом виборів.
4.5. На засіданнях органів Наукового товариства можуть бути присутні
почесні члени Наукового товариства з правом дорадчого голосу та
представники керівництва ЗВО “ПДУ”.
4.6. На загальноуніверситетському рівні діють такі органи Наукового
товариства:
4.6.1. Конференція Наукового товариства.
4.6.2. Рада Наукового товариства.
4.6.3. Інші органи, утворені Конференцією Наукового товариства.
4.7. Вищим колегіальним органом Наукового товариства ЗВО “ПДУ”.
є Конференція Наукового товариства (далі – Конференція). Конференція в
межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад
функціонування Наукового товариства і контроль за діяльністю Ради
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Наукового товариства (далі – Ради) та інших його органів. Термін
повноваження Конференції складає три роки.
4.8. Конференція скликається Радою не рідше одного разу на рік. Час,
місце проведення, порядок денний Конференції встановлюються

Радою

наукового товариства. За необхідності, Радою, або на вимогу 1/3 членів
Наукового товариства може скликатися позачергова Конференція.
4.9. Загальну чисельність

делегатів

на

Конференцію

та

квоту

представництва встановлює Рада наукового товариства.
4.10. Делегатами Конференції Наукового товариства є:
4.10.1. Голова Наукового товариства (далі – голова).
4.10.2. Заступник(и) голови Наукового товариства.
4.10.3. Секретар Наукового товариства (далі – секретар).
4.10.4. Члени студентського профкому, які є членами Наукового
товариства.
4.10.5. Голови Наукових товариств структурних підрозділів.
4.10.6. Керівники (заступники керівників) міжфакультетських
ініціативних та грантових груп, студентських наукових інститутів, центрів,
лабораторій, гуртків тощо, у разі якщо вони є членами Наукового товариства.
4.10.7. Делегати від Наукових товариств структурних підрозділів, що
дообираються, загальна чисельність яких та відповідні квоти визначаються
Радою, пропорційно до чисельності членів Наукових товариств структурних
підрозділів; делегати обираються на загальних зборах Наукових товариств
структурних підрозділів строком на 3 роки з можливістю дообрання та
ротації.
4.11. Конференція вважається легітимною, якщо в ній бере участь не
менше 2/3 обраних делегатів Наукового товариства.
4.12. На

конференцію

можуть

бути

запрошені

представники

адміністрації ЗВО “ПДУ” з правом дорадчого голосу.
4.13. На установчому засіданні Конференції головує проректор з
навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності.
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4.14. Делегати Конференції голосують особисто. Форма голосування
визначається Конференцією. Рішення приймається простою більшістю
голосів присутніх делегатів.
4.15. Конференція на термін її повноважень обирає голову Наукового
товариства, заступника (або заступників) голови, секретаря, членів Ради.
4.16. Рішення про дострокове припинення повноважень голови
Наукового товариства, заступника (або заступників) голови, секретаря,
членів Ради приймаються 2/3 присутніх делегатів на Конференції.
4.17. До компетенції Конференції належить вирішення будь-яких
питань діяльності Наукового товариства.
4.18. Конференція може делегувати частину своїх повноважень Раді
Наукового товариства, окрім питань, що належать до її виключної
компетенції.
4.19. До виключної компетенції Конференції Наукового товариства
належить:
4.19.1. Погодження нової редакції, внесення змін і доповнень до
Положення про Наукове товариство та подання їх для затвердження.
4.19.2. Обрання таємним голосуванням (простою більшістю) голови,
заступника голови Наукового товариства ЗВО “ПДУ”.
4.19.3. Обрання таємним голосуванням (простою більшістю) виборних
представників з-поміж числа аспірантів та докторантів до складу вченої
/науково-методичної ради ЗВО “ПДУ”.
4.19.4. Дострокове

припинення

повноважень

голови

Наукового

товариства та його заступників.
4.19.5. Призначення секретаря Наукового товариства за поданням
голови Наукового товариства та припинення його повноважень.
4.19.6. Затвердження

Положення

про

Наукове

товариство

структурного підрозділу.
4.19.7. Прийняття

рішення

про

утворення

органів

Наукового

товариства та їх ліквідацію.
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4.19.8. Визначення

основних

напрямів

діяльності

Наукового

товариства.
4.19.9. Затвердження,

за

поданням Ради Наукового товариства,

щорічного плану діяльності, внесення змін і доповнень до нього.
4.19.10. Заслуховування щорічного звіту голови Наукового товариства
про діяльність Наукового товариства.
4.20. Інші питання порядку проведення Конференції Наукового
товариства можуть визначатися Регламентом, який розробляється у разі
необхідності та затверджується Конференцією.
4.21. Рішення Конференції Наукового товариства оформлюються
протоколом, який підписується головуючим та секретарем Конференції.
4.22. За потреби копія протоколу Конференції направляється вченій
раді університету або Конференції трудового колективу університету.
4.23. Ведення та збереження протоколів Конференції входить в
обов’язки секретаря Наукового товариства.
4.24. Рішення Конференції Наукового товариства обов’язкові до
виконання всіма його членами.
4.25. Рада Наукового товариства ЗВО “ПДУ” є постійно діючим
колегіальним виконавчим органом, який здійснює координаційні функції та
керує

поточною

роботою

Наукового

товариства

в

періоди

між

Конференціями.
4.26. Членами

Ради

Наукового

товариства

є

особи,

вибрані

Конференцією та ті, які входять за посадою: голова; заступник(и) голови;
секретар Наукового товариства; голови Наукових товариств структурних
підрозділів; заступники деканів з наукової роботи факультетів, керівник
(заступники керівників) науково-дослідної частини, відділу докторантури і
аспірантури, у випадку, якщо вони є членами Наукового товариства;
керівники

(заступники

керівників)

студентських

наукових

центрів,

лабораторій та гуртків, у випадку, якщо вони є членами Наукового
товариства.
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4.27. Рада Наукового товариства ЗВО “ПДУ”:
4.27.1. Вносить пропозиції щодо змін чи доповнень до чинного
Положення про Наукове товариство та розробляє його нову редакцію.
4.27.2. Розробляє основні напрями діяльності та перспективні плани
роботи Наукового товариства.
4.27.3. Затверджує план діяльності Наукового товариства на наступний
звітний період та організовує його виконання.
4.27.4. Приймає акти, що регламентують роботу Наукового товариства
ЗВО “ПДУ” та його структурних підрозділів.
4.27.5. В межах, які визначені Вченою радою, пропонує проект
кошторису витрат Наукового товариства для подальшого затвердження
ректором ЗВО “ПДУ”.
4.27.6. Подає на розгляд Конференції звіт про його роботу, в тому
числі фінансовий, відповідно до затвердженого плану та кошторису.
4.27.7. Забезпечує виконання рішень Конференції.
4.27.8. Виступає від імені Наукового товариства зі зверненнями,
заявами тощо.
4.27.9. Затверджує символіку та засоби ідентифікації Наукового
товариства.
4.27.10. Надає рекомендаційні листи випускникам, які проявили
здібності під час навчання в університеті та мають вагомі досягнення в
науковій та науково-технічній діяльності.
4.27.11. Рекомендує найбільш активних членів Наукового товариства
до продовження підготовки у магістратурі та аспірантурі.
4.27.12. Приймає рішення з інших питань діяльності Наукового
товариства.
4.28. Рада Наукового товариства приймає рішення на засіданнях, що
проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць. Засідання
Ради можуть проводитися у дистанційному режимі за допомогою сучасних
засобів комунікації.
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4.29. Засідання Ради вважається легітимним, якщо в ньому бере участь
не менше 2/3 її членів. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради.
4.30. Члени Ради можуть об’єднуватись відповідно до напрямів
діяльності Наукового товариства у комісії, робочі групи тощо, необхідність
створення яких та напрями їхньої роботи визначаються Радою Наукового
товариства.
4.31. Загальне керівництво Науковим товариством здійснює його
голова, який за посадою, згідно Статуту ЗВО “ПДУ”., є делегатом
Конференції трудового колективу, членом вченої/науково-методичної ради
ЗВО “ПДУ”.
4.32. Голова

Наукового

товариства

обирається

Конференцією

терміном на один рік.
4.33. Голова Наукового товариства:
4.33.1. Здійснює загальне керівництво Науковим товариством, очолює
Раду та координує діяльність Наукового товариства структурних підрозділів
ЗВО “ПДУ”.
4.33.2. Представляє Наукове товариство у відносинах з адміністрацією
ЗВО “ПДУ”, Науковими товариствами інших вітчизняних та закордонних
закладів вищої освіти тощо.
4.33.3. Укладає угоди, які стосуються напрямків діяльності Наукового
товариства.
4.33.4. Підписує документи від імені Наукового товариства.
4.33.5. Подає Раді на затвердження та звільнення кандидатури
заступника(ів) і секретаря Наукового товариства.
4.33.6. Розглядає скарги членів Наукового товариства в межах своєї
компетенції.
4.33.7. Щорічно

звітує

про

роботу

Наукового

товариства

на

Конференції.
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4.33.8. Погоджує питання про відрахування осіб, які здобувають
ступінь доктора філософії або доктора наук, з ЗВО “ПДУ” та їх поновлення
на навчання.
4.33.9. Здійснює іншу діяльність, що не суперечить нормам чинного
законодавства України, Статуту ЗВО “ПДУ” та цього Положення.
4.34. Повноваження голови Наукового товариства ЗВО “ПДУ”.
припиняються:
4.34.1. За особистою заявою, яка подана на розгляд Ради або
Конференції.
4.34.2. При набутті граничного віку.
4.34.3. У зв’язку з закінченням строку обрання.
4.34.5. У зв’язку з закінченням терміну навчання чи завершення
роботи в ЗВО “ПДУ”.
4.34.6. У зв’язку з неможливістю виконувати свої повноваження з
інших причин.
4.34.7. Після відповідного рішення Конференції у випадку порушення
даного Положення та невиконання ним своїх прямих обов’язків за поданням
2/3 членів Ради.
4.35. У разі дострокового припинення повноважень голови, тимчасове
виконання обов’язків голови Ради покладається на заступника, який має
право займати посаду терміном не більше одного року.
4.36. Наукові товариства структурних підрозділів функціонують
відповідно до цього Положення та можуть мати Положення про Наукові
товариства структурних підрозділів.
4.37. Органи управління Наукових товариств структурних підрозділів
формуються на демократичних засадах шляхом виборів відповідно до цього
Положення і Положення про Наукові товариства структурних підрозділів.
5. Взаємодія Наукового товариства з адміністрацією ЗВО “ПДУ”
та з Науковими товариствами структурних підрозділів
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5.1. Адміністрація ЗВО “ПДУ” та структурних підрозділів не має права
втручатися в діяльність Наукового товариства, окрім випадків, якщо така
діяльність суперечить законодавству, Статуту чи завдає шкоди інтересам
ЗВО “ПДУ”.
5.2. Ректор ЗВО “ПДУ” та керівники структурних підрозділів всебічно
сприяють створенню належних умов для діяльності Наукового товариства
(надають приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечують телефонним зв’язком,
постійним доступом до Інтернету, відводять місця для встановлення
інформаційних стендів тощо).
5.3. Координаторами взаємодії Наукового товариства з адміністрацією
ЗВО “ПДУ” та його структурних підрозділів виступають проректор з
навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності та відповідальні
за наукову роботу факультетів/інститутів.
5.4. Наукове товариство, за необхідності, може надавати ректору ЗВО
“ПДУ”, Вченій Раді ЗВО “ПДУ”, проректору з навчальної, науковоінноваційної та міжнародної діяльності інформацію про свою діяльність.
6. Фінансування діяльності Наукового товариства
6.1. Фінансовою основою Наукового товариства є кошти, визначені
Вченою радою ЗВО “ПДУ”.
6.1. Фінансування діяльності Наукового товариства може також
здійснюватися

за

рахунок:

коштів

проєктів

та

програм,

які

ним

реалізовуються; благодійних коштів від фізичних та юридичних осіб; з інших
джерел, не заборонених законодавством України.
6.3. Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються
відповідними підрозділами ЗВО “ПДУ”. Голова Наукового товариства
відповідає за виконання договірних зобов’язань, контролює рух надходження
коштів та їх розподіл, забезпечує складання встановленої фінансової
звітності.
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7. Прикінцеві положення
7.2. Зміни та доповнення до даного Положення можуть вноситися
наказом ректора за рішенням вченої ради ЗВО “ПДУ”.
7.3. Положення

може

бути

скасоване

в

результаті

прийняття

відповідного рішення вченою радою ЗВО “ПДУ” та затвердження його
ректором.
7.4. Положення набирає чинності з дня його затвердження ректором
після схвалення вченою радою ЗВО “ПДУ”.
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