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ПОЛОЖЕННЯ 

про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених комунального закладу вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»  

Запорізької обласної ради  

 

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (далі – 

Положення) регламентує порядок створення та функціонування Наукового 

товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (далі – Наукове 

товариство) комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (далі – академія). 

Наукове товариство є частиною системи громадського самоврядування 

академії, що сприяє виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному 

середовищі академії, забезпечує захист прав та інтересів студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених з питань наукової діяльності, обміну знаннями, 

надає підтримку перспективним наукоємним ідеям та інноваціям. 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Наукове товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного 

законодавства України, зокрема Конституції України, Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», 

інших законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, правових актів академії, 

а також цього Положення. 

1.2. Наукове товариство діє на принципах: 

 пріоритетності наукової творчості та змагальності; 



 добровільності членства та виборності керівних органів Наукового 

товариства; 

 рівноправності членів Наукового товариства, відкритості та 

колегіальності у роботі; 

 органічного зв’язку навчання та науково-дослідної роботи; 

 накопичення і примноження наукового потенціалу академії та виховання 

майбутніх науково-педагогічних кадрів. 

 

1.3. Наукове товариство діє самостійно в межах своїх повноважень, а також у 

співпраці з адміністрацією академії, органами студентського самоврядування, 

профспілковими організаціями академії, державними органами України, 

органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями України й 

інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності 

Наукового товариства академії. 

 

1.4. Структура Наукового товариства та організаційний механізм його 

діяльності визначаються цим Положенням, яке затверджується вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування академії. 

 

1.5. Наукове товариство знаходиться за адресою: 69017, м. Запоріжжя, Наукове 

містечко (о. Хортиця), 59, комунальний заклад вищої освіти «Хортицька 

національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, 

ауд. 316. 
 

2. Мета, завдання та напрями діяльності Наукового товариства 
 

2.1. Головною метою діяльності Наукового товариства є створення умов для 

розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в 

академії, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, 

популяризація різних галузей науки, розвиток інноваційної діяльності, 

організаційна допомога керівництву академії в оптимізації наукової та 

навчальної роботи. 

 

2.2. Основними завданнями та напрямами діяльності Наукового товариства є: 

 представлення інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених перед адміністрацією академії та іншими організаціями з питань 

наукової роботи та розвитку академічної кар’єри; 

 популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння 

залученню осіб, які навчаються, зокрема серед молодших курсів, до наукової 

роботи та інноваційної діяльності; 

 виховання гармонійно розвиненої особистості студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених; 

 підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих науковців академії з метою 

набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування; 



 оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних 

наукових досліджень студентами, аспірантами, докторантами та молодими 

вченими; 

 пошук та підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються і 

працюють у академії, надання їм всебічної допомоги; 

 сприяння діяльності наукових секцій, гуртків, товариств, об’єднань, 

клубів за інтересами; 

 узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які 

навчаються та працюють в академії; 

 створення сприятливих умов для участі студентів, аспірантів, докторантів 

та молодих вчених в наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо; 

 розміщення наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених у вітчизняних та зарубіжних наукових мережах; 

 організація та розвиток співробітництва з іншими закладами вищої 

освіти, науковими установами та організаціями, міжнародного наукового 

співробітництва; 

 проведення організаційних, наукових та освітніх заходів різних рівнів: 

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

публічних лекцій та наукових читань відомих вчених тощо; 

 поширення серед осіб, які навчаються та працюють в академії, інформації 

про наукові заходи закладів вищої освіти, наукових організацій та установ 

України й інших країн; 

 організація та участь у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, 

регіональних та інших наукових проектах, конкурсах, конференціях тощо; 

 своєчасне надання інформації про наукову роботу та відповідні 

досягнення студентської молоді для розміщення і публікації на сайті академії; 

 прийняття протокольних рішень, що регулюють питання функціонування 

Наукового товариства; 

 виконання інших функцій, передбачених цим Положенням, іншою 

нормативною базою академії та законами України. 

 

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 особи, які навчаються та 

працюють в академії, займаються науковою діяльністю та виявили бажання 

працювати в Науковому товаристві. 

3.3. Рішення про прийняття у члени Наукового товариства ухвалюється 

Координаційною радою Наукового товариства на підставі заяви, поданої 

особою, яка навчається або працює в академії, на ім’я Голови Наукового 

товариства, і набуває чинності з моменту його ухвалення. 

 



3.4. Припинення членства в Науковому товаристві здійснюється за особистою 

заявою на ім’я Голови Наукового товариства. 

 

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

обов’язків, визначених цим Положенням, або перестав відповідати вимогам, 

зазначеним в пункті 3.2. цього Положення, може бути позбавлений членства за 

рішенням Координаційної ради Наукового товариства. 

 

3.6. 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. 

 

3.7. У разі припинення особою навчання чи трудового договору в академії його 

членство в Науковому товаристві автоматично припиняється, окрім випадків 

передбачених цим Положенням. 

 

3.8. 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 академії. 

 

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

зробили важливі досягнення чи відкриття в науці, рішенням Загальних зборів 

Наукового товариства може бути наданий статус почесного члена Наукового 

товариства. 

 

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

для членів Наукового товариства академії, окрім права голосування та не може 

бути обраний на керівні посади Наукового товариства. 

 

3.11. Статус почесного члена Наукового товариства зберігається впродовж 

усього періоду перебування особи в Науковому товаристві. 

 

3.12. Члени Наукового товариства мають право: 

 обирати та бути обраними у керівні органи Наукового товариства; 

 брати участь в усіх заходах Наукового товариства і в обговоренні всіх 

питань діяльності Наукового товариства; 

 висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності 

Наукового товариства; 

 пропонувати нові наукові та культурні заходи, покликані сприяти 

науковому і творчому розвитку студентів та науковців у межах академії; 

 отримувати інформацію щодо поточної діяльності Наукового товариства, 

зокрема про прийняті рішення та здійснені заходи; 



 отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку Наукового 

товариства; 

 звертатись до Наукового товариства за допомогою щодо захисту своїх 

інтересів; 

 виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших 

подібних заходах, що проводить Наукове товариство. 

 

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

законодавству України, Статуту академії, цьому Положенню та закріплені у 

рішеннях Загальних зборів Наукового товариства. 

 

3.14. Члени Наукового товариства зобов’язані: 

 сприяти досягненню мети та завдань Наукового товариства, дбати про 

зміцнення авторитету та підвищення його позитивного іміджу як самоврядної 

молодіжної наукової організації; 

 сприяти популяризації наукової діяльності серед студентів і науковців 

академії; 

 дотримуватися норм чинного законодавства України, Статуту академії, 

цього Положення, виконувати рішення керівних органів Наукового товариства; 

 сумлінно та своєчасно виконувати покладені Науковим товариством на 

них обов’язки; 

 активно брати участь у науковій роботі та заходах організованих 

Науковим товариством. 

 

3.15. Члени Наукового товариства виконують й інші обов’язки, які не 

суперечать законодавству України, Статуту академії, цьому Положенню та 

закріплені у рішеннях Загальних зборів Наукового товариства. 

 

4. Організаційна структура наукового товариства 
 

4.1. Органи управління Наукового товариства формуються на демократичних 

засадах шляхом виборів. 

 

4.2. На рівні академії діють такі органи Наукового товариства:  

 Загальні збори Наукового товариства академії; 

 Координаційна рада Наукового товариства академії; 

 Наукові секції Наукового товариства академії. 

 

4.3. На засіданнях органів Наукового товариства можуть бути присутні 

представники керівництва академії з правом дорадчого голосу. 

 

4.4. Загальні збори Наукового товариства академії є вищим органом управління 

Наукового товариства та в межах своєї компетенції мають право на визначення 

загальних засад функціонування органів Наукового товариства в академії та 



здійснюють контроль за діяльністю Координаційної ради Наукового 

товариства. Головує на засіданнях Загальних зборів (крім установчого) Голова 

Наукового товариства або, в разі його відсутності чи припинення повноважень, 

його заступник. 

 

4.5. Загальні збори вважаються легітимним якщо в них бере участь 2/3 членів 

Наукового товариства. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо 

за нього проголосувало більше половини членів Наукового товариства, які 

взяли участь у зборах. 

 

4.6. Загальні збори скликаються Координаційною радою не рідше одного разу 

на рік. Час, місце проведення, порядок денний Загальних зборів 

встановлюються Координаційною радою Наукового товариства. 

У разі необхідності Координаційною радою або на вимогу 1/3 членів Наукового 

товариства можуть скликатися позачергові Загальні збори. 

 

4.7. Рішення Загальних зборів Наукового товариства оформлюються 

протоколом, який підписується головуючим та секретарем Загальних зборів. 

 

4.8. У разі потреби копія протоколу Загальних зборів направляється Вченій раді 

академії або Засіданню загальних зборів трудового колективу академії. 

 

4.9. Рішення Загальних зборів Наукового товариства обов’язкові до виконання 

всіма його членами. 

 

4.10. До компетенції Загальних зборів належить вирішення будь-яких питань 

діяльності Наукового товариства. 

 

4.11. Загальні збори можуть делегувати Координаційній раді свої права та 

повноваження по вирішенню всіх питань, крім питань, що належать до їх 

виключної компетенції.  

 

4.12. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься: 

 внесення змін і доповнень до Положення про наукове товариство і 

подання їх для затвердження Засіданню Загальних зборів трудового колективу 

академії; 

 затвердження документів, що визначають структуру та порядок 

функціонування Координаційної ради; 

 визначення основних напрямків діяльності Наукового товариства; 

 обрання Голови Наукового товариства та затвердження кількісного та 

персонального складу Координаційної ради; 

 заслуховування звіту Голови Наукового товариства про роботу Наукового 

товариства згідно затвердженого Плану діяльності Наукового товариства за 

звітний період (далі – План діяльності); 



 дострокове припинення повноваження членів Координаційної ради та 

інших органів товариства; 

 прийняття рішення про припинення діяльності Наукового товариства. 

 

4.13. Координаційна рада Наукового товариства є виконавчим органом в період 

між засіданнями Загальних зборів Наукового товариства академії. 

 

4.14. Координаційна рада має такі повноваження: 

 вносить пропозиції щодо змін чи доповнень до чинного Положення про 

Наукове товариство та розробляє його нову редакцію; 

 розробляє основні напрямки діяльності та перспективні плани роботи 

Наукового товариства; 

 приймає акти, що регламентують роботу Наукового товариства академії 

та його структурних підрозділів; 

 ініціює скликання чергових і позачергових Загальних зборів Наукового 

товариства; 

 забезпечує виконання рішень Загальних зборів Наукового товариства; 

 готує та подає на затвердження Загальними зборами звіт про роботу 

Наукового товариства академії відповідно до затвердженого Плану діяльності; 

 ухвалює рішення щодо прийняття осіб у члени Наукового товариства та 

припинення членства відповідно до Положення; 

 в межах, які визначені Вченою радою, пропонує проект кошторису витрат 

Наукового товариства для послідующого затвердження ректором академії; 

 за потреби приймає рішення про утворення окремих некерівних робочих 

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

Наукового товариства; 

 готує та подає на затвердження Загальними зборами Наукового 

товариства академії План діяльності на наступний звітний рік; 

 розглядає скарги членів Наукового товариства в межах своєї компетенції; 

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

реалізовуватиме Наукове товариство у рамках Плану діяльності і подає на 

узгодження відповідним посадовим особам академії; 

 надає рекомендаційні листи випускникам, які проявили здібності під час 

навчання в академії та мають вагомі досягнення в науково-дослідній роботі; 

 рекомендує найбільш активних членів Наукового товариства до 

продовження підготовки у магістратурі та аспірантурі; 

 приймає рішення з інших питань поточної діяльності Наукового 

товариства. 
 

4.15. До складу Координаційної ради входять: 

 Голова Наукового товариства академії; 

 Заступник Голови Наукового товариства академії; 

 Секретар Наукового товариства академії; 

 Голови секцій Наукового товариства академії. 



4.16. Керує роботою Координаційної ради Голова Наукового товариства 

академії. Засідання Координаційної ради скликається за потребою, але не рідше 

ніж один раз на місяць. Засідання Координаційної ради Наукового товариства 

можуть проводитись у дистанційному режимі за допомогою сучасних засобів 

зв’язку. 

 

4.17. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів за 

присутності не менше ніж 2/3 членів Координаційної ради і обов’язкове до 

виконання. Рішення Координаційної ради вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало більше половини членів Ради, які взяли участь у засіданні. У 

випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Наукового товариства є 

вирішальним. 

 

4.18. Голова Наукового товариства академії обирається 2/3 голосів прямим 

відкритим голосуванням на Загальних зборах Наукового товариства з числа 

членів Наукового товариства академії. Термін повноважень Голови Наукового 

товариства – 3 роки з правом переобранням на аналогічний період. 

 

4.19. Основними завданнями Голови Наукового товариства є: 

– моніторинг вітчизняних та зарубіжних наукових інновацій та заходів 

(конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів тощо) в межах наукових 

– напрямів (секцій) академії з метою оперативного доведення інформації до 

Наукового товариства та впровадження в роботу академії; 

– здійснення загального керівництва та координації діяльності Наукового 

товариства; 

– проведення засідань Наукового товариства; 

– розподіл обсягу робіт між членами Наукового товариства, координація 

роботи наукових секцій, моніторинг виконання робіт; 

– підготовка інформаційних листів та об’яв конференцій (круглих столів, 

семінарів, майстер-класів тощо), а також звітів проведення наукових заходів 

для веб-сайту академії; 

– здійснення іншої діяльність, що не суперечить нормам чинного 

законодавства України, Статуту академії та цього Положення. 

 

4.20. Повноваження голови Наукового товариства припиняються: 

– за особистою заявою, яка подана на розгляд Координаційної ради або 

Загальних зборів; 

– у зв’язку з закінченням строку обрання; 

– у зв’язку з закінченням терміну навчання чи завершення роботи в 

академії; 

– у зв’язку з неможливістю виконувати свої повноваження з інших причин; 

– після відповідного рішення Загальних зборів у випадку порушення даного 

Положення та невиконання ним своїх прямих обов’язків за поданням 2/3 членів 

Координаційної ради. 



У разі дострокового припинення повноважень Голови, тимчасове виконання 

обов’язків Голови Наукового товариства покладається на заступника, який має 

право займати посаду терміном не більше одного року. 

 

4.21. Заступник Голови Наукового товариства обирається Загальними зборами 

Наукового товариства строком на 3 роки з правом переобранням на 

аналогічний період. 

 

4.22. Заступник Голови Наукового товариства є особою, що функціонально 

підпорядковується Голові Наукового товариства, а у період відсутності 

Голови – виконує всі його функції відповідно до визначених напрямків 

діяльності. 

 

4.23. Секретар Наукового товариства обирається на Загальних зборах з числа 

членів Наукового товариства за поданням Голови Наукового товариства. 

Термін повноважень Секретаря Наукового товариства – 3 роки з правом 

переобрання на аналогічний період. 

 

4.24. Секретар Наукового товариства відповідає за облік членів Наукового 

товариства, 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. 

 

4.25. Голови секцій Наукового товариства академії здійснюють загальне 

керівництво поточною діяльністю наукових секцій, що створені і функціонують 

на рівні кафедр за фаховим принципом у відповідній галузі науки. 

 

5. Співпраця наукового товариства із адміністрацією академії 

 

5.1. Координацію наукової та організаційної роботи Наукового товариства 

здійснює проректор з наукової роботи. 

 

5.2. Адміністрація академії має право: 

 отримувати інформацію про діяльність Наукового товариства (плани, 

звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо); 

 скликати позачергові Загальні збори Наукового товариства у випадках 

недотримання органами Наукового товариства Статуту академії або цього 

Положення; 

 брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що 

проводять органи Наукового товариства. 

 

5.3. Керівництво академії 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). 

 

5.4. Адміністрація академії не має права втручатися в діяльність Наукового 

товариства, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, 

Статуту академії чи завдає шкоди інтересам закладу вищої освіти. 

 

6. Прикінцеві положення 

 

6.1. Це Положення набуває чинності з моменту його ухвалення засіданням 

Вченої ради академії. 

 

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

затверджується протоколом засідання Вченої ради академії за поданням 

Загальних зборів Наукового товариства академії. 

 

6.3. Координаційна рада Наукового товариства академії приводить свою 

діяльність відповідно до цього Положення після набуття чинності цим 

Положенням. 

 

 


