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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це положення регламентує порядок створення та функціонування 

Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

(далі - Наукове товариство) Херсонського державного аграрно-

економічного університету (далі - Університет). 

1.2. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених Університету здійснюється відповідно до Конституції 

України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», інших нормативно- правових актів України, 

Статуту Університету та цього Положення. 

1.3. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

є складовою системи громадського самоврядування Університету, що сприяє 

розвитку науки в молодіжному середовищі Університету, забезпечує захист 

прав та інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених із питань 

наукової діяльності, надає підтримку перспективним науковим ідеям та 

інноваціям. 

1.4. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

діє на принципах: 

- свободи наукової творчості та конкурентності; 

- добровільності, колегіальності, відкритості; 

- рівності прав членів Наукового товариства; 

- поєднання навчання та науково-дослідної роботи; 

- співпраці з органами управління, профспілковими організаціями та 

іншими органами громадського самоврядування Університету. 

1.5. Наукове товариство може мати власну символіку, членський квиток та 

інші засоби ідентифікації. 

1.6. Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених Університету затверджується Вченою радою Університету. 

 

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО 

ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

2.1. Мета діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених - створення сприятливих умов для науково-

дослідної роботи та інноваційної діяльності студентів, аспірантів і молодих 

вчених Університету, об’єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних 

проблем сучасної науки. 

2.2. Основними завданнями Наукового товариства є: 

- представлення інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань 

наукової роботи та розвитку академічної кар’єри; 



- популяризація наукової діяльності серед студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених, залучення їх до реалізації наукових досліджень, 

проектів, програм (у т. ч. міжнародних), інноваційної діяльності та академічної 

мобільності; 

- підвищення якості наукових досліджень та проектної діяльності 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету; 

- розвиток співпраці з українськими та зарубіжними вищими закладами 

освіти, 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 аграрних наук і у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних 

дисциплін, напрямів підготовки і спеціальностей; 

- участь у виданні університетських наукових збірників наукових праць і 

досліджень студентів та молодих вчених; 

- підтримка наукових проектів, спрямованих на дослідження проблем 

розвитку Університету, а також сприяння їх впровадженню у практичну 

діяльність; 

- обрання виборних представників з-поміж аспірантів до складу Вченої 

ради Університету; 

-           розгляд і погодження освітньо-професійних програм навчання студентів, 

аспірантів, докторантів; 

- погодження рішень про відрахування та поновлення осіб, які здобувають 

ступінь доктора філософії та доктора наук; 

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

докторантів і молодих вчених українських та зарубіжних закладів вищої 

освіти; 

- поширення результатів наукової діяльності студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених та діяльності Наукового товариства через 

соціальні мережі та засоби масової інформації; 

- прийняття протокольних рішень, що регулюють питання 

функціонування Наукового товариства; 

- здійснення інших функцій, спрямованих на реалізацію завдань 

Наукового товариства та не суперечать законодавству України, Статуту 

Університету. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ СТУДЕНТІВ, 

АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

3.1. Членство в Науковому товаристві є вільним і здійснюється на 

добровільній основі. 



3.2. Членами Наукового товариства можуть бути студенти, аспіранти, 

докторанти та молоді вчені Університету віком до 35 років, докторанти до 40 

років які виявили бажання працювати в Науковому товаристві. 

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. 

Рішення про прийняття в члени Наукового товариства ухвалюється Радою 

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

До обрання Ради Наукового товариства Університету рішення про прийняття 

в члени Наукового товариства приймається Конференцією студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету. 

3.3. 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 вирішення цих 

питань; 

- отримувати інформацію про діяльність Наукового товариства, зокрема 

про прийняті рішення та здійснені заходи; 

- брати участь у заходах наукової конкуренції, які проводить Наукове 

товариство; 

- 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. 

3.4. Члени Наукового товариства Університету зобов’язані: 

- дотримуватися норм чинного законодавства України, Статуту 

Університету, цього Положення, виконувати рішення керівних органів 

Наукового товариства; 

- брати участь у роботі Наукового товариства, у конференціях, круглих 

столах та інших заходах, організованих Науковим товариством; 

- виконувати рішення Наукового товариства; 

- популяризувати наукову діяльність серед молоді та сприяти розвитку 

Наукового товариства; 

- за потреби звітувати про свою роботу та надавати необхідну інформацію 

голові Наукового товариства. 

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

суперечать законодавству України, Статуту Університету, цьому Положенню 

та закріплені у рішеннях Конференції Наукового товариства. 

3.6. Членство в Науковому товаристві припиняється: 



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

- у зв’язку з досягненням 35 років; 

- у разі припинення особою навчання чи роботи в Університеті. 

 

 

4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАУКОВОГО 

ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

4.1. Наукове товариство діє на загально університетському 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 і сфера їхньої діяльності визначаються Радою 

Наукового товариства або членами Наукового товариства. 

4.4. Вищим колегіальним органом Наукового товариства Університету є 

Конференція Наукового товариства Університету. 

4.5. Конференція скликається Радою Наукового товариства не рідше одного 

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

встановлюються Радою Наукового товариства. У разі необхідності Радою 

Наукового товариства Університету або на вимогу 1/3 членів Наукового 

товариства може скликатися позачергова Конференція. 

4.6. Загальну чисельність делегатів на Конференцію Наукового товариства 

складають по 5ть делегатів від кожного факультету. Делегати на Конференцію 

Наукового товариства обираються на Зборах факультетів відповідно до квоти 

5ть осіб, що мають включати в себе (1 - аспірант, 1- докторант, 1 - молодий 

вчений, 2 - студенти). 

4.7. Конференція вважається легітимною, якщо в ній бере участь не менше 

2/3 обраних делегатів Наукового товариства. 

4.8. На Конференцію Наукового товариства можуть бути запрошені 

представники адміністрації Університету з правом дорадчого голосу. 

4.9. Делегати Конференції Наукового товариства голосують особисто. 

Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів присутніх 

делегатів 50 +1. 

4.10. Рішення про дострокове припинення повноважень голови Наукового 

товариства Університету, заступника голови, членів Ради приймаються 2/3 

присутніх делегатів на Конференції. 

4.11. До компетенції Конференції належить вирішення будь-яких питань 

діяльності Наукового товариства. 

4.12. Конференція може делегувати частину своїх повноважень Раді 

Наукового товариства, крім питань, що належать до її виключної компетенції. 

4.13. 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 до Вченої ради Університету для 

затвердження; 

- обрання таємним голосуванням (простою більшістю) голови та 

заступника голови Наукового товариства Університету; 

- обрання таємним голосуванням (простою більшістю) виборних 

представників з- поміж числа аспірантів до складу Вченої ради Університету; 

- призначення секретаря Наукового товариства за поданням голови 

Наукового товариства та припинення його повноваження; 

- прийняття рішення про утворення органів Наукового товариства та їх 

ліквідацію; 

- визначення основних напрямів діяльності Наукового товариства; 

- затвердження, за поданням Ради Наукового товариства, щорічного 

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

- заслуховування щорічного звіту голови Наукового товариства про 

діяльність Наукового товариства. 

4.14. Рішення Конференції Наукового товариства оформлюються 

протоколом, який підписується головуючим та секретарем Конференції. 

4.15. У разі потреби копія протоколу Конференції направляється Вченій раді 

Університету. 

4.16 Обов’язок із ведення та збереження протоколів Конференції Наукового 

товариства Університету покладається на секретаря Наукового товариства. 

4.17. Рішення Конференції Наукового товариства обов’язкові до виконання 

всіма його членами. 

4.18. Рада Наукового товариства Університету є постійно діючим 

колегіальним виконавчим органом, який здійснює координаційні функції та 

керує поточною роботою Наукового товариства в періоди між Конференціями. 

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

товариства Університету, голови, заступники голів, секретарі Наукових 

товариств структурних підрозділів (факультетів) - у разі їх обрання, а також за 

згодою представники науково-дослідних лабораторій та науково-методичних 

центрів Університету, які є членами Наукового товариства. 

4.20. 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; 

- 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 вчених, які мають досягнення у сфері наукової роботи; 

- приймає інші рішення щодо діяльності Наукового товариства, якщо 

вони не входять до компетенції Конференції; 

- щороку затверджує кошторис Наукового товариства з урахуванням 

плану роботи; 

- звітує про виконання кошторису на Конференції Наукового товариства; 

- приймає рішення про фінансування на конкурсній основі наукоємних 

проектів, виділення коштів на відрядження, преміювання тощо. 

4.21. Рада Наукового товариства приймає 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. 

4.22. 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. 

4.23. Голова 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, прийняті Радою Наукового товариства; 

- розподіляє обов’язки між членами Ради; 

- 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. 

4.24. У разі відсутності голови Наукового товариства його обов’язки виконує 

заступник голови Наукового товариства. 

4.25. Заступник голови Наукового товариства Університету обирається 

Конференцією Наукового товариства з-поміж членів Наукового товариства 

Університету строком на 3 роки. 

 

 



5. НАУКОВІ ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, 

ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ СТРУКТУНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

(ФАКУЛЬТЕТІВ) УНІВЕРСИТЕТУ  

 

5.1. Наукові товариства факультетів діють відповідно до цього Положення. 

5.2. Члени Наукового товариства Університету одночасно зараховуються 

членами Наукового товариства структурного підрозділу, в якому вони 

навчаються або працюють. 

5.3. Вищим керівним органом Наукового товариства структурного 

підрозділу є Збори Наукового товариства структурного підрозділу (далі – 

Збори). 

5.4. Збори скликаються не рідше одного разу на рік головою Наукового 

товариства відповідного структурного підрозділу. У разі необхідності Збори 

можуть скликатися на вимогу 1/3 членів Наукового товариства відповідного 

структурного підрозділу. 

5.5. Загальну чисельність делегатів на Збори та квоту представництва 

встановлює голова Наукового товариства відповідного структурного 

підрозділу. 

5.6. Збори вважаються легітимними, якщо в них бере участь не менше 2/3 

обраних делегатів Наукового товариства відповідного структурного 

підрозділу. 

5.7. На Збори Наукового товариства структурного підрозділу можуть бути 

запрошені представники адміністрації Університету з правом дорадчого 

голосу. 

5.8. Делегати Зборів голосують особисто. Рішення Зборів приймаються 

простою більшістю голосів присутніх делегатів. 

5.9. Рішення про дострокове припинення повноважень голови Наукового 

товариства структурного підрозділу та його заступника приймаються 2/3 

присутніх делегатів на Зборах. 

5.10. До компетенції Зборів належить вирішення будь-яких питань діяльності 

Наукового товариства структурного підрозділу, крім тих, що належить до 

виключної компетенції Конференції та Ради Наукового товариства. 

5.11. До виключної компетенції Зборів Наукового товариства структурного 

підрозділу належить: 

- обрання таємним голосуванням (простою більшістю) строком на 3 роки 

голови, заступника голови Наукового товариства структурного підрозділу з- 

поміж членів Наукового товариства Університету, які навчаються/працюють у 

відповідному структурному підрозділі; 

- обрання відкритим голосуванням секретаря Наукового товариства 

структурного підрозділу за поданням голови Наукового товариства 

структурного підрозділу строком на 3 роки; 

- обрання делегатів на Конференцію Наукового товариства Університету 

з-поміж членів Наукового товариства відповідного структурного підрозділу 

відповідно до квот, встановлених Радою Наукового товариства Університету; 



- дострокове припинення повноважень голови Наукового товариства 

відповідного структурного підрозділу та його заступника; 

- затвердження, за поданням голови Наукового товариства структурного 

підрозділу, щорічного плану діяльності Наукового товариства структурного 

підрозділу, внесення змін і доповнень у нього; 

- заслуховування щорічного звіту голови Наукового товариства 

структурного підрозділу про діяльність. 

5.12. Рішення Зборів Наукового товариства структурного підрозділу 

оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем 

Зборів. 

5.13. У разі потреби копія протоколу зборів направляється Вченій раді 

Університету, або факультету, Раді Наукового товариства Університету. 

5.14. Обов’язок щодо ведення та збереження протоколів Конференції 

Наукового товариства Університету покладається на голову Наукового 

товариства відповідного структурного підрозділу. 

5.15. Рішення Зборів Наукового товариства структурного підрозділу 

обов’язкові до виконання всіма його членами. 

5.16. Голова Наукового товариства структурного підрозділу є членом Вченої 

ради відповідного факультету. 

5.17. Голова Наукового товариства структурного підрозділу, його заступник 

та секретар є членами Ради Наукового товариства Університету. 

 

6. СПІВПРАЦЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, 

АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ З 

КЕРІВНИЦТВОМ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

6.1. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність 

Наукового товариства, крім випадків, коли така діяльність суперечить 

законодавству, Статуту Університету чи завдає шкоду інтересам 

Університету. 

6.2. Ректор 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). 

6.3. За необхідності Наукове товариство може надавати ректору 

Університету, Вченій раді Університету, проректору з наукової роботи і 

міжнародної діяльності інформацію про свою діяльність (плани, звіти, копії 

протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо). 

 

 

 

 

 



7. ФІНАНСОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО 

ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

 

7.1. Фінансовою основою діяльності Наукового товариства є кошти, 

визначені Вченою радою Університету. 

7.2. Фінансування діяльності Наукового товариства може здійснюватися з 

інших джерел, не заборонених законодавством України (Відповідно до ЗУ 

«Про вищу освіту», стаття 41). 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ, 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ 

 

8.1. Внесення змін та доповнень до Положення або його нова редакція 

затверджується Конференцією трудового колективу Університету за 

поданням Конференції Наукового товариства Університету. 

 

 

9. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

9.1. Організація та проведення виборів керівного складу новоствореного 

Наукового товариства здійснюється впродовж 6 місяців з дати затвердження 

цього Положення Вченою радою Університету. 

9.2.  Положення вступає в силу з моменту затвердження Вченою радою та 

введення в дію наказом.  

9.3. Зміни і доповнення вносяться шляхом викладання його в новій редакції.  
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