


1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Наукове товариство здобувачів вищої освіти та молодих учених 

Національного університету «Чернігівська політехніка» (далі – Університет) є 

частиною системи громадського самоврядування Університету (далі – Наукове 

товариство). 

1.2. У своїй діяльності Наукове товариство керується законодавством, 

Статутом Університету та цим положенням про наукове товариство здобувачів 

вищої освіти та молодих учених Університету (далі – Положення). 

1.3. У роботі Наукового товариства беруть участь здобувачі вищої освіти 

та молоді вчені віком до 35 років (для докторантів - 40 років), які навчаються або 

працюють в Університеті. 

1.4. Органи управління Наукового товариства формуються на 

демократичних засадах шляхом виборів. Структура Наукового товариства та 

організаційний механізм його діяльності визначаються цим Положенням, 

затвердженим конференцією трудового колективу Університету. 

 

2.МЕТА, ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО 

ТОВАРИСТВА УНІВЕРСИТЕТУ 

 

2.1. Метою діяльності Наукового товариства є захист прав та інтересів 

осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової 

діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. 

2.2. Наукове товариство діє на принципах:  

- свободи наукової творчості; 

- добровільності, колегіальності, відкритості; 

- рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності Наукового 

товариства. 

2.3.Відповідно до своєї мети та принципів діяльності Наукове товариство: 

 приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність; 

 проводить організаційні, наукові та освітні заходи; 

 популяризує наукову діяльність серед молоді, сприяє залученню осіб, 

які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності; 

 представляє інтереси здобувачів вищої освіти та молодих учених 

перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань 

наукової роботи та розвитку академічної кар’єри; 

 сприяє підвищенню якості наукових досліджень; 

 сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками; 

 сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва; 

 взаємодіє з Національною академією наук України та національними 

галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними 

установами; 

 виконує інші функції, передбачені цим Положенням та чинними 



законами України. 

3.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

3.1. На рівні Університету Наукове товариство представляє голова 

Наукового товариства, а наукову активність здобувачів вищої освіти та молодих 

учених координує Координаційна рада Наукового товариства. 

3.2. Повна організаційна структура Наукового товариства Університету 

розподіляється наступним чином: 

- загальні збори Наукового товариства складаються із делегованих 

представників, обраних на загальних зборах навчально-наукових інститутів 

Університету (не менше 10 осіб від кожного інституту); 

- координаційна рада Наукового товариства складається із членів 

загальних зборів Наукового товариства (не більше двох осіб, делегованих від 

кожного навчально-наукового інституту); 

- голова Наукового товариства – особа віком до 35 років (для 

докторантів - 40 років), яка навчається або працює в Університеті; 

- заступник голови Наукового товариства – особа віком до 35 років (для 

докторантів - 40 років), яка навчається або працює в Університеті. 

 

4.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

4.1. Наукове товариство діє на рівні Університету, відповідно до 

Положення. Крім цього, в окремих структурних підрозділах (навчально-наукових 

інститутах, факультетах, кафедрах, лабораторіях науково-дослідної частини) 

можуть бути прийняті положення про наукові товариства, що деталізують 

порядок функціонування Наукового товариства в окремих структурних 

підрозділах Університету і не суперечать цьому Положенню. 

4.2. Загальні збори є вищим органом управління Наукового товариства 

Університету та в межах своєї компетенції мають право на визначення загальних 

засад функціонування органів Наукового товариства в Університеті і 

координують його діяльність. 

4.3. Загальні збори мають такі повноваження: 

- приймають положення про Наукове товариство Університету, 

вносять до нього зміни та доповнення в установленому законодавством порядку; 

- обирають голову Наукового товариства Університету, обирають та 

затверджують склад координаційної ради; 

- дають оцінку діям, документам, заявам членів Наукового товариства 

Університету, вносять зміни або анулюють їх; 

- приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію Наукового 

товариства Університету; 

- приймають до розгляду та вирішення інші питання діяльності 

Наукового товариства Університету відповідно до цього Положення. 

4.4. Загальні збори Наукового товариства Університету є повноважними 



за наявності 2/3 делегованих представників, обраних на загальних зборах 

навчально-наукових інститутів Університету. Рішення зборів приймаються 

простою більшістю голосів присутніх. Рішення щодо програмних документів, 

положень, доповнень та змін до них приймаються 2/3 голосів загальних зборів 

Наукового товариства Університету. 

4.5. Позачергові загальні збори Наукового товариства Університету 

можуть бути скликані координаційною радою для обговорення найбільш 

важливих термінових питань або керівництвом Університету за необхідності. 

4.6. Координаційна рада Наукового товариства Університету є керівним 

органом у період між засіданнями загальних зборів Наукового товариства 

Університету. 

4.7. Керує роботою координаційної ради голова Наукового товариства 

Університету. Засідання координаційної ради скликається за потребою. 

4.8. Координаційна рада має такі повноваження: 

- скликає загальні збори Наукового товариства Університету; 

- забезпечує виконання рішень загальних зборів Наукового товариства; 

- затверджує кандидатуру заступника голови Наукового товариства 

Університету; 

- приймає рішення з питань поточної діяльності Наукового товариства. 

4.9. Рішення координаційної ради приймаються простою більшістю 

голосів за присутності не менше ніж 2/3 членів координаційної ради. У випадку 

рівного розподілу голосів, голос голови Наукового товариства є вирішальним. 

4.10. Голова Наукового товариства Університету за посадою є членом 

Вченої ради Університету. До складу Вченої ради можуть бути рекомендовані 

інші представники Наукового товариства за поданням голови Наукового 

товариства. 

4.11. Голова Наукового товариства Університету обирається 2/3 голосів 

прямим відкритим голосуванням на загальних зборах Наукового товариства зі 

складу Наукового товариства Університету. Термін повноважень голови 

Наукового товариства – 2 роки з правом переобранням на аналогічний період. 

4.12. Координаційна рада Наукового товариства відповідає за 

інформаційну підтримку його діяльності. 

4.13. На рівні навчально-наукових інститутів (ННІ) та факультетів можуть 

діяти такі органи Наукового товариства: 

 загальні збори членів Наукового товариства ННІ/факультету; 

 голова та члени Наукового товариства ННІ/факультету; 

4.14. Органи Наукового товариства ННІ/факультету підконтрольні та 

підзвітні координаційній раді Наукового товариства Університету і мають 

узгоджувати свою діяльність з головою Наукового товариства Університету. 

 

5.ЧЛЕНСТВО В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

5.1. Членство в Науковому товаристві є вільним для осіб, які навчаються 

та працюють в Університеті, і здійснюється на добровільних засадах. 



5.2. У Науковому товаристві відсутня система членських внесків чи інших 

обов’язкових платежів. 

5.3. У разі припинення особою навчання чи трудового договору в 

Університеті її членство в Науковому товаристві автоматично припиняється, 

окрім випадків, передбачених цим Положенням. 

5.4. Члени Наукового товариства зберігають свої повноваження під час 

академічної відпустки, після отримання диплома молодшого спеціаліста, 

молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук за 

умови продовження навчання або працевлаштування з нового навчального року в 

Університеті. 

5.5. Особам, які мають особливі заслуги перед Науковим товариством або 

зробили важливі досягнення чи відкриття в науці, рішенням загальних зборів 

Наукового товариства Університету може бути наданий статус почесного члена 

Наукового товариства. 

5.6. Почесний член Наукового товариства має ті ж самі права, які 

визначені для членів Наукового товариства Університету, окрім права 

голосування та не може бути обраний на керівні посади Наукового товариства. 

5.7. Статус почесного члена Наукового товариства зберігається впродовж 

5-ти років з моменту надання особі такого статусу. 

5.8. Члени Наукового товариства Університету мають право: 

- обирати та бути обраними у керівні органи Наукового товариства; 

- брати участь в обговоренні питань, пов'язаних з організаційною 

діяльністю Наукового товариства та вносити пропозиції щодо вирішення цих 

питань; 

- виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших 

подібних заходах, що проводить Наукове товариство; 

- бути рекомендованими Науковим товариством на подання щодо 

нагородження преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами й 

іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та статуту 

Університету; 

- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку 

Наукового товариства; 

- вимагати від керівних органів Наукового товариства виконання своїх 

обов'язків, визначених цим Положенням. 

5.9. Члени Наукового товариства Університету зобов'язані: 

- дотримуватися Положення про Наукове товариство Університету; 

- виконувати рішення керівних органів Наукового товариства; 

- подавати звіт про свою роботу на вимогу керівних органів Наукового 

товариства; 

- надавати керівним органам Наукового товариства інформацію, 

необхідну для вирішення питань, пов'язаних з його діяльністю; 

- пропагувати діяльність Наукового товариства Університету. 

 

 



 

6.СПІВПРАЦЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА З КЕРІВНИЦТВОМ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

6.1. Наукове товариство співпрацює з керівництвом, органами 

студентського самоврядування, профспілковою організацією Університету, 

науковими та науково-дослідними установами, державними органами України, 

органами місцевого самоврядування, громадськими та комерційними 

організаціями України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить 

принципам діяльності Наукового товариства. 

6.2. Керівництво Університету має право: 

- отримувати інформацію про діяльність Наукового товариства; 

- скликати позачергові загальні збори Наукового товариства у випадках 

недотримання органами Наукового товариства статуту Університету або 

Положення про Наукове товариство Університету; 

 - брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у 

заходах, що проводять органи Наукового товариства. 

6.3. За погодженням з Науковим товариством керівництво Університету 

приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора 

філософії, з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання. 

6.4. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність 

Наукового товариства, крім випадків, коли така діяльність суперечить 

законодавству, статуту Університету чи завдає шкоди інтересам вищого 

навчального закладу.  

6.5. Керівник Університету всебічно сприяє створенню належних умов для 

діяльності Наукового товариства (надає приміщення, меблі, оргтехніку, 

забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить 

місця для встановлення інформаційних стендів тощо). 

6.6. Фінансовою основою діяльності Наукового товариства є кошти, 

виділені відповідно до рішення Вченої ради Університету. 

 

Проректор з наукової роботи      В. Г. Маргасова 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Начальник відділу НДЧ       О.В.Сизоненко 

 

Начальник юридичного відділу     О. Г. Вершняк 

 

 


