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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Дане Положення регламентує порядок створення та функціонування 

Наукового товариства студентів та молодих вчених Хмельницького 

національного університету (далі Наукове товариство) в Хмельницькому 

національному університеті (далі Університет). 

1.2. Положення про Наукове товариство (далі – Положення) розроблено 

відповідно до законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 

26.11 2015 р. № 848-VIII зі змінами та доповненнями, «Про пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р. № 2623-III, Положення про науково-

дослідну частину, інших нормативно-правових актів, Статуту Університету, 

інших внутрішніх нормативно-правових актів Університету. 

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому 

значенні: 

1.3.1. наукове товариство є союзом студентів, аспірантів, молодих вчених 

факультетів, що сприяє заохоченню до наукової діяльності молоді та розвитку 

науки в Університеті; 

1.3.2. голова наукового товариства – молодий, авторитетний вчений, 

який може об'єднати навколо себе однодумців, продукує інноваційні ідеї; 

1.3.3. представники наукового товариства – молоді науковці 

Університету (студенти, магістранти, аспіранти, викладачі) віком від 16 до 35 

років незалежно від форми навчання та роботи; доктори наук – до 40 років. 

1.4. Наукове товариство має власний логотип, який затверджується даним 

Положенням (Додаток). 

1.5. Наукове товариство співпрацює з керівництвом Університету, 

факультетів та кафедр, науково-дослідною частиною, відділом аспірантури і 

докторантури, органами студентського самоврядування, установами, 

підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та форми 

господарювання в Україні та за кордоном. 
 

2 МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ  

ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 
 

2.1 Метою діяльності Наукового товариства є координація і всебічне 

сприяння науково-дослідницькій, винахідницькій та творчій діяльності молоді в 

Університеті. Гармонізація навчання та науково-дослідницької роботи на 

факультетах, заохочення до наукової діяльності молодих вчених, популяризація 

інноваційної діяльності в молодіжному середовищі. 

2.2 Основними завданнями Наукового товариства є: 

2.2.1 Виховання гармонійно розвиненої особистості молодого вченого, 

розкриття творчих здібностей студентів у різноманітних напрямках наукової 

діяльності; 

2.2.2 Координація та здійснення науково-дослідної та науково-практичної 

діяльності шляхом залучення студентів і молодих вчених на добровільних 

засадах до самостійної та колективної науково-дослідної роботи із запрошенням 

до співпраці професорсько-викладацького складу університету. 



2.2.3 Залучення обдарованої молоді до активної участі у науково-

дослідній діяльності, популяризація в молодіжному середовищі досягнень науки 

і техніки, посилення наукового аспекту в підготовці майбутніх фахівців. 

2.2.4 Консультаційна допомога у підготовці публікацій у фахових, 

науково-практичних видання, тез доповідей на конференціях в Україні та 

закордоном. 

2.2.5 Сприяння в організації та проведенні тематичних олімпіад, семінарів, 

наукових конференцій, круглих столів та інших наукових заходів в Університеті. 

2.2.6 Інформування про проведення наукових заходів (конференцій, 

конкурсів, семінарів тощо), що проводяться в Україні та закордоном. 

2.2.7 Сприяння участі молодих науковців Університету в олімпіадах, 

конкурсах студентських наукових робіт, академічних програмах, конкурсах на 

отримання грантів, премій, стипендій для молодих вчених, аспірантів і студентів. 

2.2.8 Представлення кандидатів та подання пропозицій до Вченої Ради 

університету, ректорату на отримання стипендій, грантів і премій для молодих 

вчених. 

2.2.9 Проведення конкурсів та інших заохочувальних заходів серед 

студентів, аспірантів, молодих вчених Університету, які досягли помітних 

успіхів у науково-дослідній роботі.  

2.2.10 Узагальнення і поширення досвіду організації наукової роботи серед 

студентів, аспірантів молодих вчених університету; висвітлення результатів 

діяльності Наукового товариства на сайті Університету. 

2.2.11 Здійснення інших видів діяльності, які відповідають меті і завданням 

Наукового товариства, не суперечать законодавству України, Статуту 

Університету та даному Положенню. 

2.3. У своїй діяльності Наукове товариство керується принципами 

верховенства наукової творчості, змаганності та конкурсності в різних сферах 

науково-дослідницької роботи. 
 

3 . ОРГАНІЗАЦІЙНА СТУКТУРА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 
 

3.1 Наукове товариство діє на рівні Університету, факультетів відповідно 

до цього Положення. У роботі Наукового товариства на добровільних засадах 

можуть брати участь молоді науковці університету віком від 16 до 35 років 

незалежно від форми навчання та роботи, які визнають Положення про 

діяльність Наукового товариства. 

3.2 До складу Наукового товариства входить Студентське конструкторське 

бюро (СКБ), яке має свою структуру, керівництво, положення, яке не суперечить 

даному Положенню. 

3.3 Вищим органом Наукового товариства є Координаційна рада 

Наукового товариства. 

3.4 На Координаційній раді визначають основні напрями діяльності 

Наукового товариства, приймають та вносять зміни та доповнення у “Положення 

про Наукове товариство” обирають Голову Наукового товариства, затверджують 

кількісний, персональний склад Координаційної і Спостережної ради. 



3.5 Голова Наукового товариства Університету призначається ректором, за 

поданням проректора з наукової роботи і затверджується науково-технічною 

радою Університету. Головою Наукового товариства може бути молодий 

науковець (студент, магістрант, аспірант, викладач) будь-якої спеціалізації, який 

не менше одного року брав участь у діяльності Наукового товариства, позитивно 

зарекомендував себе у науковому житті Університету. Координаційна рада 

складається з керівників Наукового товариства на кожному факультеті, які 

призначаються деканами відповідних факультетів, затверджуються науково-

технічною радою і наказом ректора. Спостережна рада подається 

Координаційною і затверджується Науково-технічною радою Університету. 

3.6 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, є 

членом Вченої Ради та науково-технічної ради Університету. 

3.7 Заступники Голови Наукового товариства виконують обов’язки Голови 

Наукового товариства у разі його відсутності, виконують доручення Голови 

Наукового товариства Університету, контролюють виконання повноважень та 

обов’язків представників Наукового товариства. Заступників Голови наукового 

товариства (2 особи) обирають на Координаційній раді (перший заступник), а 

другий – керівник СКБ. 

3.8 Координаційна рада здійснює організаційну діяльність Наукового 

товариства. До складу Координаційної ради Наукового товариства входять 

представники від факультетів, секретар Наукового товариства.  

3.9 Спостережну раду (не менше 2-х осіб) обирають на Координаційній 

раді. 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 

Координаційної ради Наукового товариства. 

3.10 Секретар веде протоколи засідань Наукового товариства, оформлює і 

зберігає іншу необхідну документацію, що стосується діяльності Наукового 

товариства. 

3.11 Після закінчення навчання або роботи в Університеті, молоді 

науковці Наукового товариства мають право продовжувати свою діяльність в 

Науковому товаристві, на підставі поданої заяви, що розглядається та 

затверджується Координаційною радою. 

3.12 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 

Координаційній раді Наукового товариства. 

3.13 Основним принципом управління Наукового товариства є колегіальність 

прийняття рішень з персональною відповідальністю за їх виконання. Прийняття  



piuenb Hay kOBoro TOBapuCTBa 3iicHIOCTBCA Ha Koopunauiuin pau. uiANOM 

BIIKpHToro aðo 3akpHToro ronocy BaHHa OLIblllICTO T0.10CIB. 

4NPHHEHHA UbHOCTI HAVKOBOrO TOBAPUCTBA 

4.1 ianbHiCTb TonoBH HaykoBoro TOBapHcTBa, 3aCTynHHKIB, cekpeTapa. 
npeiCTaBHHKiB Hay kOBOro TOBapHCTBa npunuHNCThCH 3a B.1acHHM 0aKanHaM. 

pe3y 1bTari 3akinveHHA HaB4aHHA a60 poõoTH B HiBepcHTei, nopyulenHa HopM 

boro lo.10*eHHA, He3a1oBi.IbHOro BHKOHaHHA BCTaHOBIeHUx 000B' 9 3KIB. 

4.2 ianbHiCTb Hay KOBOrO ToBapucTBa npunHHsCTbCA LIsxOM HOro IKBI1aui 

aÑo peopraHi3auii. PiuweHHa npo nikBinauio aóo peoprani 3auio npuiMacTbcA Ha 

KoopnHauiñHiM pai HayKoBoro TOBapHeTBa 
VHIBepcHTeTY. 

3aTBepAKyCTbC pekTopoM 

5. 1PABA TA OBOB'93KH HAYKOBOrO TOBAPHCTBA 

niarpHMKy popuyBaHHHO posBHTKY 5.1. VHiBepcHTeT Haiac 
HaykoBOro TOBapnCTBa. HayKOBe TOBapuCTBO C õa3010 AIa 3anyueHH9 CTy1eHTCbKOI

MO1O 10 
KBanidikauii. BnKOHaHHa óro1xeTHHX i rocnioroBipHux poÑT B MeKax HaykoBHN 

nporpam YHiBepcHTeTy. 
.2. YHiBepcHTeT 3a6e3neuye BHcBiTIeHHs aia1bHocTi HaykoBoro TOBapiuCTBa 

Ha opiuiHOMy caiTI YHIBepcHTeTy. 

5.3. HayKOBe TOBapnCTBO npeicTaB1Ac YHIBepCHTeT Y MIAHapoAHHX HaykoBHN 
nporpamax. Bia imeHi npeaeTaBHMKiB HayKOBOrO TOBapieTBa ¢þopMyOTbCA 3aaBKH Ha 

BceOi4Hy 

npoBeieHHA HayKOBHx 10CiKeHb. niaroroBKH KaapiB BHUOi 

MiKHapoHHX HaykOBHN rpaHTIB 3anuTH OTpHMaHHA Ha OTpHMaHHA 

iepxÑo1KeTHOro ¢inaHcy BaHH. yK13/1aOTbCA rOcno1apcbKi yro.u. 
.4. 0TpHMaHH BHMOr akaieMiYHOI A0opouecHOCTI ipeieTaBHHKaMH 

HaykoBOro TOBapucTBa pery11oCTbCA TlonoKeHHAM ipo cHCTeMy 3aóe sieueHHs 

akaemiuHO 106pouecHOCTI B HIBepcHTeTi. ynpaBiiHH pouecoM 10TpHMaHHS 

npuHUMnis akaieMi4Hoi no6povecHOCTÍ y AiAIbHOCi HaykoBOro roBapuCTBa 3liiCHIOE 
npopeKTop 3 HayKOBOi poÑoTH. DyHKuiIO KOHTpO.1HO 3AiiicHIOHOTb BiIOBÍIHi cipyKTypHi 
niapo3ai.n, AKi nianopaIkOBaHi npopeKTopy 3 HaykoBOI pOÓOTH. 

6. IPHKIHIUEBI N0JIOKEHHI 

6.1. laHe Tlo.ioKeHHA 3aTBep.1xyeTbea BueHoo paioo yHIBepcuTeTy 1a 

BBOIHTLCH B AiO 3 MOMeHTy Horo saTBepikeHHA. 

6.2. Yci HacTyIHl 3MIHH I1011OBHeHHA MaHOTb ipoxo,UMTH 3aralbHy npoueiypy 

npmHaTTA 1a 3aTBep.ikeHua. 

6.3. Po3B'A 3aHHA IHTaHb. l10 He per.1aMeHTYOTbCA 

oe3nocepe1Ho, npoBo1HTLcH KoopaHHauino0 pao1o Hay KoBoro rOBapinCIBa y 
UIM Tlo.iokenHAM 

BCTaHOB.IeHOMY 1opaIKy. 

TIpopeKiop s HP O.1er C1HIOK 

TIpoBiHni 1opHeKOHCy.1LT IBan IOPYAK 
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