




 - співпраці з профспілковими організаціями та іншими органами 

громадського самоврядування Університету. 

1.5. Наукове товариство діє у співпраці з керівництвом Університету, 

органами студентського самоврядування Університету, профспілковими 

організаціями, державними органами України, органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями України й інших країн світу, 

діяльність яких не суперечить принципам діяльності Наукового товариства. 

1.6. Наукове товариство може мати власну символіку, членський квиток 

та інші засоби ідентифікації. 

1.7. Наукове товариство має інтернет-сторінку на офіційному сайті 

Університету, на якому розміщується Положення, план роботи, склад та інші 

документи інформаційного характеру. 

1.8. Положення про Наукове товариство Університету затверджується 

Конференцією трудового колективу Університету. 

 

2. Мета діяльності та основні завдання  

2.1. Діяльність Наукового товариства здійснюється відповідно до плану 

роботи на навчальний рік, який затверджується на засіданні Наукового 

товариства. 

2.2. Мета діяльності Наукового товариства – створення сприятливих 

умов для науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих учених Університету, об’єднання їхніх 

зусиль для розв’язання актуальних проблем сучасної науки. 

2.3. Основними завданнями Наукового товариства є: 

- представлення інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

учених перед керівництвом Університету та іншими організаціями з питань 

наукової роботи та розвитку академічної кар’єри; 

- популяризація наукової діяльності серед студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих учених, залучення їх до реалізації наукових 

досліджень, проектів, програм (зокрема, міжнародних), інноваційної 

діяльності та академічної мобільності;  

- сприяння підвищенню якості наукових досліджень та проектної 

діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Університету; 

- розвиток співпраці з вітчизняними та зарубіжними вищими 

навчальними закладами, науковими установами, державними й 

недержавними організаціями;  

- сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків, 

лабораторій, центрів тощо; 



- проведення організаційних, наукових та освітніх заходів різних рівнів: 

конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, публічних 

лекцій та наукових читань відомих вчених, тощо; 

- сприяння участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з природничих, технічних, гуманітарних наук та 

всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямів підготовки і 

спеціальностей; 

- участь у виданні університетських наукових збірників; 

- підтримка наукових проектів, спрямованих на дослідження проблем 

розвитку Університету, міста Херсона, а також сприяння впровадженню їх у 

практичну діяльність; 

- обрання виборних представників з-поміж аспірантів та докторантів до 

складу Вченої ради Університету; 

- погодження рішень про відрахування з Університету та поновлення на 

навчання осіб, які здобувають ступінь доктора філософії; 

- підтримка зв’язків з науковими товариствами студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих учених вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних 

закладів; 

- сприяти науковому зростанню наукової молоді Університету, висувати 

кандидатури молодих науковців на здобуття премій, грантів, стипендій; 

-  поширення результатів наукової діяльності студентів, аспірантів, 

докторантів, молодих вчених, діяльності Наукового товариства через засоби 

масової інформації; 

- прийняття протокольних рішень, що регулюють питання 

функціонування Наукового товариства; 

- здійснення інших функцій, які спрямовані на реалізацію завдань 

Наукового товариства та не суперечать законодавству України, Статуту 

Університету. 

 

3. Членство в Науковому товаристві 

3.1. Членство в Науковому товаристві є вільним і здійснюється на 

добровільних засадах. 

3.2. Членами Наукового товариства можуть бути студенти, аспіранти, 

докторанти та молоді вчені віком до 35 років (докторанти – до 40 років), які 

навчаються  або працюють в Університеті. Молоді вчені – співробітники 

Університету віком до 35 років, які мають вищу освіту та проводять 

фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження й отримують наукові 

та (або) науково-технічні результати. 



3.3. Рішення про прийняття в члени Наукового товариства ухвалює Рада 

Наукового товариства на підставі заяви на ім’я голови Наукового товариства. 

До обрання Ради Наукового товариства Університету рішення про 

прийняття в члени Наукового товариства приймає Конференція студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих учених Університету. 

3.4. Члени Наукового товариства мають право: 

- обирати та бути обраними в керівні органи Наукового товариства; 

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

діяльністю Наукового товариства та вносити пропозиції щодо розв’язання 

цих питань; 

- отримувати інформацію про діяльність Наукового товариства, зокрема 

про прийняті рішення та здійснені заходи; 

- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від Наукового 

товариства щодо наукової діяльності; 

- звертатися до керівних органів Наукового товариства з пропозиціями, 

заявами та скаргами; 

- бути рекомендованими Науковим товариством до нагородження 

преміями, стипендіями, подяками, грамотами, державними нагородами та 

іншими відзнаками відповідно до чинного законодавства та Статуту 

Університету; 

- вільно вийти з Наукового товариства на підставі заяви на ім’я голови 

Наукового товариства. 

3.5. Члени Наукового товариства Університету зобов’язані: 

- дотримуватися законодавства України, загальновизнаних принципів і 

норм міжнародного права, що стосуються сфери наукової діяльності, 

передбачених Статутом Університету і цим Положенням; 

- поширювати інформацію про свою діяльність; 

- за необхідності звітувати про свою діяльність на засіданнях Вченої 

ради та інших колегіальних органів Університету;  

- за необхідності готувати інформацію і звіти для представлення у 

відповідний департамент Міністерства освіти і науки України щодо 

виконання Указів Президента України про підтримку молодих учених і 

спеціалістів.  

3.6. Члени Наукового товариства можуть мати й інші права, які не 

суперечать законодавству України, Статуту Університету, цьому Положенню 

та закріплені в рішеннях Конференції Наукового товариства. 

3.7. Членство в Науковому товаристві припиняється: 

- за власним бажанням (на підставі особистої письмової заяви); 

- у зв’язку з досягненням 35 років (для докторантів – 40 років); 



- у разі припинення особою навчання чи роботи в Університеті. 

 

4. Організаційна структура Наукового товариства 

4.1. Наукове товариство діє на загальноуніверситетському рівні та на 

рівні структурних підрозділів Університету – факультетів. 

4.2. На рівні структурних підрозділів утворюються Наукові товариства 

відповідних факультетів, які діють на підставі цього Положення. 

4.3. Члени Наукового товариства можуть об’єднуватися відповідно до 

напрямів діяльності Наукового товариства у робочі групи, комісії тощо, 

необхідність створення яких та сферу їхньої діяльності визначає Рада 

Наукового товариства. 

4.4. Основними структурними одиницями Наукового товариства є такі 

секції: 

- організаційно-видавнича; 

- консультативно-правова; 

- інформаційно-аналітична; 

- організаційно-презентаційна; 

- організаційно-дослідницька. 

4.5. Вищим колегіальним органом Наукового товариства Університету є 

Конференція членів (делегатів) Наукового товариства Університету. 

4.6. Конференцію скликає Рада Наукового товариства не рідше одного 

разу на рік. Час, місце проведення, порядок денний Конференції встановлює 

Рада Наукового товариства. 

У разі необхідності Рада Наукового товариства Університету (або на 

вимогу 1/3 членів Наукового товариства) може скликати позачергову 

Конференцію. 

4.7. Загальну чисельність делегатів на Конференцію Наукового 

товариства та квоту представництва встановлює Рада Наукового товариства 

Університету. 

Делегатів на Конференцію Наукового товариства обирають на Зборах 

Наукових товариств структурних підрозділів відповідно до квот, 

установлених Радою Наукового товариства Університету. 

4.8. Конференція вважається легітимною, якщо в ній бере участь не 

менше 2/3 обраних делегатів Наукового товариства. 

4.9. На Конференцію Наукового товариства можуть бути запрошені 

представники адміністрації Університету з правом дорадчого голосу. 

4.10. Делегати Конференції Наукового товариства голосують особисто. 

Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів 

присутніх делегатів. 



4.11. Рішення про дострокове припинення повноважень голови 

Наукового товариства Університету, заступника голови, членів Ради 

приймаються 2/3 присутніх делегатів на Конференції. 

4.12. До компетенції Конференції належить розв’язання будь-яких 

питань діяльності Наукового товариства. 

4.13. Конференція може делегувати частину своїх повноважень раді 

Наукового товариства, крім питань, що належать до її виключної 

компетенції. 

4.14. До виключної компетенції Конференції Наукового товариства 

належить: 

- прийняття в члени Наукового товариства до обрання ради Наукового 

товариства; 

- погодження нової редакції, внесення змін і доповнень до Положення 

про Наукове товариство та подання їх Конференції трудового колективу 

Університету для затвердження; 

- обрання таємним голосуванням (простою більшістю) голови, 

заступника голови Наукового товариства Університету; 

- обрання таємним голосуванням (простою більшістю) виборних 

представників з-поміж числа аспірантів та докторантів до складу вченої ради 

Університету; 

- дострокове припинення повноважень голови Наукового товариства, 

заступника голови; 

- призначення секретаря Наукового товариства за поданням голови 

Наукового товариства та припинення його повноваження;  

- прийняття рішення про утворення органів Наукового товариства та 

ліквідацію їх; 

- визначення основних напрямів діяльності Наукового товариства; 

- затвердження за поданням ради Наукового товариства щорічного 

плану діяльності Наукового товариства, внесення змін і доповнень до нього; 

- заслуховування щорічного звіту голови Наукового товариства про 

діяльність Наукового товариства. 

4.15. Рішення Конференції Наукового товариства оформлюють 

протоколом, який підписує голова та секретар Конференції. 

4.16. У разі потреби копію протоколу Конференції направляють ученій 

раді Університету або Конференції трудового колективу Університету. 

4.17. Обов’язок із ведення та збереження протоколів Конференції 

Наукового товариства Університету покладається на секретаря Наукового 

товариства. 



4.18. Рішення Конференції Наукового товариства обов’язкові до 

виконання всіма його членами. 

4.19. Рада Наукового товариства Університету є постійним колегіальним 

виконавчим органом, який здійснює координаційні функції та керує 

поточною роботою Наукового товариства в періоди між Конференціями. 

4.20. Членами Ради є голова, заступник голови, секретар Наукового 

товариства Університету, голови, заступники голів, секретарі Наукових 

товариств структурних підрозділів факультетів – у разі обрання їх, а також за 

згодою представники науково-дослідних лабораторій та проблемних груп 

Університету, які є членами Наукового товариства. 

4.21. Рада Наукового товариства Університету: 

- ухвалює рішення щодо прийняття осіб у члени Наукового товариства 

та припинення членства відповідно до Положення; 

- ініціює скликання чергових і позачергових Конференцій Наукового 

товариства; 

- визначає загальну чисельність делегатів на Конференцію Наукового 

товариства Університету та квоту представництва від Наукового товариства 

структурних підрозділів; 

- затверджує символіку, членський квиток та іншу атрибутику 

Наукового товариства; 

- визначає основні напрями діяльності Наукового товариства та подає їх 

для затвердження Конференції; 

- забезпечує виконання рішень, прийнятих на Конференції; 

- за потреби приймає рішення про утворення окремих некерівних 

робочих органів (комітетів, секцій, комісій, творчих груп тощо) за напрямами 

діяльності Наукового товариства; 

- розглядає скарги членів Наукового товариства в межах своєї 

компетенції; 

- здійснює управління поточною діяльністю Наукового товариства 

Університету; 

- подає пропозиції щодо нагородження студентів, аспірантів, 

докторантів, молодих учених, які мають досягнення у науковій роботі; 

- ухвалює інші рішення щодо діяльності Наукового товариства, якщо 

вони не входять до компетенції Конференції. 

4.22. Рада Наукового товариства ухвалює рішення на засіданнях, що 

проводяться за необхідністю, але не рідше ніж один раз на місяць. Засідання 

ради Наукового товариства можуть проводитись у дистанційному режимі за 

допомогою сучасних засобів зв’язку. 



4.23. Засідання Ради Наукового товариства вважається легітимним, якщо 

в ньому бере участь не менше 2/3 членів ради. Рішення Ради вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради, які 

взяли участь у засіданні. 

4.24. Голова Ради Наукового товариства Університету: 

- обирається Конференцією Наукового товариства з-поміж членів 

Наукового товариства Університету строком на 3 роки; 

- здійснює загальне керівництво Науковим товариством, очолює Раду 

Наукового товариства та координує діяльність Наукового товариства 

структурних підрозділів Університету; 

- є членом Вченої ради Університету; 

- підписує рішення, ухвалені Радою Наукового товариства; 

- розподіляє обов’язки між членами Ради; 

- організовує, спрямовує і контролює роботу секцій Наукового 

товариства; 

- звітує перед Вченою радою університету про діяльність Наукового 

товариства; 

- представляє інтереси Ради у відносинах з адміністрацією Університету; 

- розглядає скарги членів Наукового товариства в межах своєї 

компетенції; 

- здійснює іншу діяльність, що не суперечить нормам чинного 

законодавства України, Статуту Університету та цього Положення. 

4.25. У разі відсутності голови Наукового товариства його обов’язки 

виконує заступник голови Наукового товариства. 

4.26. Заступник голови Ради Наукового товариства Університету 

обирається Конференцією Наукового товариства з-поміж членів Наукового 

товариства Університету строком на 3 роки. 

4.27. Секретар Ради Наукового товариства: 

- організовує підготовку матеріалів до розгляду на засіданні Ради 

Наукового товариства; 

- веде документацію Наукового товариства; 

- сповіщає членів Наукового товариства про дату та час проведення 

засідання; 

- направляє членам Наукового товариства підготовлені до розгляду 

матеріали; 

- готує проекти листів до державних органів, наукових установ, 

навчальних закладів та інших установ. 

 

 



5. Взаємодія Наукового товариства з органами  

управління Університету 

5.1. Координацію роботи Наукового товариства Університету здійснює 

проректор з наукової роботи та відділ по роботі з обдарованою молоддю. 

Проректор з наукової роботи або інша уповноважена особа за його 

дорученням може брати участь в роботі Наукового товариства, надавати 

інформацію членам Наукового товариства про рішення Вченої ради 

Університету, про інші нормативні документи, які стосуються діяльності 

наукової молоді, давати доручення членам Наукового товариства щодо 

розв’язання освітньо-наукових завдань Університету. 

5.2. Адміністрація 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). 

5.3. Наукове товариство (за потреби) надає ректорові Університету, 

Вченій раді Університету, проректорові з наукової роботи інформацію про 

свою діяльність (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про 

поточну діяльність, тощо). 

 

6. Фінансова основа діяльності наукового товариства 

6.1. Фінансовою основою діяльності Наукового товариства є кошти, 

розмір яких щорічно визначає Вчена рада Університету.  

6.2. Фінансування наукових досліджень здійснюється за рахунок:  

- коштів державного бюджету, що виділяються на проведення 

фундаментальних і прикладних досліджень, а також виконання робіт у межах 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки; 

- коштів, які надійшли до Університету за виконання науково-дослідних, 

дослідно-конструкторських робіт та науково-експертних послуг за угодами із 

замовниками;  

- коштів, отриманих від виконання цільових заходів;  

- власних коштів Університету, кредитів та інших джерел, зокрема 

грантів, передбачених чинним законодавством; 

- добровільних внесків громадських організацій, фондів, підприємств, 

установ; громадян України та коштів від інших видів діяльності, які не 

заборонені чинним законодавством. 

 

 

 

 



 


