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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених (далі – Положення) регламентує порядок його 

створення і функціонування у Поліському національному університеті (далі – 

Університет). 

1.2. Повна офіційна назва товариства – Наукове товариство студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Поліського національного 

університету. Скорочена назва – Наукове товариство може 

використовуватися разом із повною назвою в офіційних документах.  

1.3. Наукове товариство є частиною системи громадського 

самоврядування Університету.  

1.4. Діяльність Наукового товариства здійснюється відповідно до 

чинного законодавства України, зокрема Конституції України, Законів 

України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, «Про наукову та 

науково-технічну діяльність» від 16.10.2020 № 848-VIII, наказів Міністерства 

освіти і науки України, Статуту Університету. 

1.3. Наукове товариство є добровільним об’єднанням, що сприяє 

розвитку науки та формуванню попиту на наукову активність у молодіжному 

середовищі Університету. Наукове товариство забезпечує захист прав та 

інтересів осіб, які здобувають вищу освіту або працюють в Університеті, 

зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, 

інновацій та обміну знаннями. 

1.4. Органи управління Наукового товариства формуються на 

демократичних засадах шляхом виборів. Структура Наукового товариства та 

організаційний механізм його діяльності визначаються даним положенням, 

яке затверджується вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування Університету (Конференцією трудового колективу 

Університету). 

1.5. Наукове товариство може використовувати власну символіку, герб 

Університету, має власні сторінки у соціальних мережах, а також має 

можливість розміщуати інформації на web-сайті Університету. 

1.6. Наукове товариство Університету знаходиться за адресою: Старий 

бульвар, 7, Житомир, Житомирська область, 10002, Поліський національний 

університет. 

 

2. Мета, принципи діяльності та завдання Наукового товариства  

 

2.1. Метою діяльності Наукового товариства є створення умов для 

розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та 

працюють в Університеті, розвиток у них наукового мислення і навичок 

дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в Університеті, 

розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву 

Університету у впровадженні здобутків молодих вчених в освітню діяльність. 

2.2. Діяльність Наукового товариства здійснюється за принципами: 
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- свободи наукової творчості; 

- добровільності членства та виборності керівних органів Наукового 

товариства; 

- рівноправності членів Наукового товариства, відкритості та 

колегіальності у роботі; 

- зв'язку навчання та науково-дослідної роботи; 

- накопичення і примноження наукового потенціалу Університету та 

виховання майбутніх науково-педагогічних працівників. 

2.3. Основними завданнями Наукового товариства є: 

- залучення осіб, які здобувають вищу освіту та працюють в 

Університеті до науково-дослідницької роботи; 

- виховання гармонійно розвиненої особистості студента, аспіранта, 

докторанта та молодого вченого; 

- підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету з метою 

набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування; 

- оволодіння сучасними методиками і навичками проведення 

самостійних наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих учених; 

- пошук та підтримка талановитих дослідників серед осіб, які 

здобувають вищу освіту і працюють в Університеті, надання їм всебічної 

допомоги; 

- узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, 

які навчаються та працюють в Університеті; 

- створення сприятливих умов для участі студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених в наукових конкурсах, олімпіадах, 

конференціях тощо; 

- поширення інформації про можливості розміщення результатів 

наукових досліджень молодих вчених у вітчизняних та зарубіжних наукових 

джерелах; 

- організація та розвиток міжнародного наукового і культурного 

співробітництва з іншими вищими навчальними закладами, науковими 

установами та організаціями;  

- висвітлення наукової діяльності студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених у засобах масової інформації; 

- виконання інших завдань, які відповідають меті наукового товариства 

та цьому Положенню. 

2.4. Відповідно до своєї мети та принципів діяльності та завдань 

Наукове товариство: 

- координує роботу осіб, які здобувають вищу освіту та працюють у 

вищому навчальному закладі, в наукових осередках, заохочує їх до участі у 

науковому житті Університету; 

 - організовує та проводить наукові конференції студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених, дослідницькі семінари, форуми, виставки, 



5 

круглі столи, лекції, дебати, інтелектуальні ігри, зустрічі з відомими 

науковцями, презентації наукових проектів та інші науково-освітні роботи; 

- бере участь в розробці і реалізації проектів, які можуть бути 

запропоновані підприємствам та організаціям; 

- співпрацює та координує свою діяльність з науковими товариствами 

інших закладів освіти, сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного 

співробітництва; 

- сприяє виданню наукових праць осіб, які здобувають вищу освіту та 

працюють в Університеті; 

- сприяє захисту інтелектуальної власності студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених; 

- висвітлює свою діяльність у соціальних мережах та на web-сайті 

Університету; 

- поширює серед осіб, які здобувають вищу освіту та працюють в 

Університеті, інформацію про наукові заходи, конкурси, конференції тощо, 

що проводяться в Університеті та інших установах України, а також за 

кордоном; 

- співпрацює з усіма структурними підрозділами Університету з питань 

отримання від них необхідної інформації та даних, які потрібні для 

ефективної організації науково-дослідної роботи молодих вчених; 

- представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань 

наукової роботи та розвитку академічної кар’єри; 

- здійснює іншу діяльність, що відповідає меті та завданням Наукового 

товариства і не суперечить законодавству України, Статуту Університету і 

цьому Положенню. 

2.5. Наукове товариство діє самостійно, а також співпрацює з 

керівництвом Університету, органами студентського самоврядування, 

профспілковими організаціями, 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. 

 

3. Організаційна структура наукового товариства Університету 

 

3.1. На рівні Університету діють такі органи Наукового товариства: 

Загальні збори; Координаційна рада та інші органи, які визначаються 

окремим документом, що затверджується Загальними зборами Наукового 

товариства. 

3.2. У складі Наукового товариства можуть бути створені підрозділи, 

назви та завдання яких визначаються Координаційною радою Наукового 

товариства та затверджуються Загальними зборами. 

3.3. Наукове товариство може мати свої осередки на факультетах 

Університету. 
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3.4. Повна організаційна структура Наукового товариства розподіляється 

наступним чином:  

- Загальні збори Наукового товариства складаються із делегованих 

представників Наукового товариства кожного факультету Університету; 

- Координаційна рада Наукового товариства складається делегованих 

членів всіх підрозділів Наукового товариства; 

- Голова Наукового; 

- Секретар Наукового. 

 

4. Органи управління Наукового товариства 

 

4.1. На рівні Університету діють такі органи управління Наукового 

товариства:  

 Загальні збори Наукового товариства; 

 Координаційна рада Наукового товариства; 

 Голова Наукового товариства; 

 Секретар Наукового товариства. 

4.2. Загальні збори є вищим органом управління Наукового товариства 

та в межах своєї компетенції мають право на визначення загальних засад 

функціонування органів Наукового товариства в Університеті та здійснюють 

контроль за діяльністю Координаційної ради Наукового товариства. 

4.3. Делегатами Загальних зборів є: 

- члени Координаційної ради та підрозділів Наукового товариства; 

- делегати-члени Наукового товариства від кожного факультету: від 

студентських наукових організацій, клубів, здобувачів освіти третього та 

четвертого рівнів усіх освітніх програм Університету; 

Строк повноважень делегатів Загальних зборів – 2 роки (у разі 

завершення навчання або роботи в Університеті проводиться заміна на інших 

делегатів). 

4.4. Загальні збори мають такі повноваження: 

- обирають Голову Наукового товариства та затверджують кількісний та 

персональний склад Координаційної ради; 

- затверджують План діяльності Наукового товариства на період 

каденції Наукового товариства (далі – План діяльності); 

- заслуховують звіт Голови Наукового товариства про роботу Наукового 

товариства згідно затвердженого Плану діяльності за звітний період; 

- дають оцінку діям, документам, заявам Наукового товариства, вносять 

зміни або анулюють їх; 

- приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію Наукового 

товариства; 

- приймають до розгляду та вирішення інші питання діяльності 

Наукового товариства відповідно до цього Положення.  

4.5. Загальні збори Наукового товариства є повноважними за наявності 

2/3 делегатів. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів 
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присутніх. Рішення щодо програмних документів приймаються 2/3 голосів 

Загальних зборів Наукового товариства. 

4.6. Позачергові Загальні збори Наукового товариства можуть бути 

скликані Координаційною радою для обговорення найбільш важливих 

термінових питань. 

4.6. Координаційна рада Наукового товариства є керівним органом в 

період між засіданнями Загальних зборів Наукового товариства. До складу 

Координаційної ради входять: 

- Голова Наукового товариства; 

- Секретар Наукового товариства; 

- голови підрозділів Наукового товариства; 

- голови Наукових товариств факультетів; 

4.8. Керує роботою Координаційної ради Голова Наукового товариства. 

Засідання Координаційної ради скликається за потребою.   

4.9. Координаційна рада має такі повноваження: 

- скликає Загальні збори Наукового товариства; 

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів Наукового товариства; 

- готує та подає на затвердження Загальними зборами план діяльності 

Наукового товариства; 

- готує та подає на затвердження Загальними зборами звіт про роботу 

Наукового товариства відповідно до затвердженого Плану діяльності; 

- затверджує кандидатуру заступника Голови Наукового товариства; 

- готує та затверджує документацію по проектах, програмах, заходах, які 

реалізовуватиме Наукового товариства у рамках Плану діяльності; 

- приймає рішення з інших питань поточної діяльності Наукового 

товариства. 

4.10. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю 

голосів за присутності не менше ніж 2/3 членів Координаційної ради і 

обов'язкові до виконання. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови 

Наукового товариства є вирішальним. 

4.11. Голова Наукового товариства Університету є членом Вченої ради 

Університету. До складу Вченої Ради можуть бути рекомендовані інші 

представники Наукового товариства за поданням Голови Наукового 

товариства. 

4.12. Голова Наукового товариства Університету обирається 2/3 голосів 

прямим відкритим голосуванням на Загальних зборах Наукового товариства з 

числа членів Наукового товариства. Термін повноважень Голови Наукового 

товариства – 5 років з правом переобранням на аналогічний період ( у разі не 

належного виконання покладених обов’язків можливе дострокове 

переобрання) . 

4.13. Секретар Наукового товариства відповідає за інформаційну 

підтримку діяльності Наукового товариства, зокрема ведення протоколів 

засідання Наукового товариства та їх зберігання, підготовку проектів рішень 

Наукового товариства, ухвал Наукового товариства, інформаційних довідок, 

ведення службового листування тощо. 
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4.14. Секретар Наукового товариства обирається на Загальних зборах з 

числа членів Наукового товариства за поданням Голови Наукового 

товариства. Термін повноважень Секретаря Наукового товариства – 5 років з 

правом переобранням на аналогічний період ( у разі не належного виконання 

покладених обов’язків можливе дострокове переобрання).   

 

5. Членство у Науковому товаристві 

 

5.1. Членами Наукового товариства можуть бути особи віком до 35 років 

(для докторантів - 40 років), які здобувають вищу освіту або працюють в 

Університеті. 

5.2. Членство в Науковому товаристві є вільним для осіб, які здобувають 

вищу освіту та працюють в Університеті, і здійснюється на добровільних 

засадах. Його членами можуть бути особи, які здобувають вищу освіту та 

працюють в Університеті, займаються науковою діяльністю та виявили 

бажання працювати в Науковому товаристві. 

5.3. Рішення про прийняття у члени Наукового товариства ухвалюється 

Координаційною радою Наукового товариства на підставі заяви, поданої 

особою, яка здобуває вищу освіту або працює в Університеті, на ім'я Голови 

Наукового товариства, і набуває чинності з моменту його ухвалення. 

5.4. В Науковому товаристві відсутня система членських внесків чи 

інших обов’язкових платежів. 

5.5. Припинення членства в Науковому товаристві здійснюється за 

особистою заявою на ім'я Голови Наукового товариства. 

5.6. Член Наукового товариства, який не виконує покладених на нього 

обов'язків, визначених цим Положенням може бути позбавлений членства за 

рішенням Координаційної ради Наукового товариства. 

5.7. Особа позбавлена членства у Науковому товаристві за рішенням 

Координаційної ради має право на апеляцію до Загальних зборів Наукового 

товариства. Рішення Загальних зборів Наукового товариства є остаточним та 

оскарженню не підлягає.  

5.8. У разі припинення особою навчання чи трудового договору в 

Університеті його членство в Науковому товаристві автоматично 

припиняється, окрім випадків передбачених цим Положенням. 

5.9. Члени Наукового товариства зберігають свої повноваження під час 

академічної відпустки, після отримання диплома бакалавра, магістра, доктора 

філософії, доктора наук за умови продовження навчання або 

працевлаштування з нового навчального року в Університеті. 

5.10. 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. 

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

визначені для членів Наукового товариства Університету, окрім права  
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