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ПОЛОЖЕННЯ 

про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і 
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Донбаської державної машинобудівної академії 
 

 

1.  Загальні положення та основні напрями діяльності 

1.1. Це Положення розроблено на підставі Статті 41 «Наукові товариства 

студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених» 

Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Воно 

регламентує порядок створення і функціонування Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (далі – Наукове товариство) 

Донбаської державної машинобудівної академії (далі – Академія). 

1.2. Наукове товариство є частиною системи студентського 

самоврядування Академії. 

1.3. Наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів осіб, які 

навчаються або працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань 

наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. 

1.4. У своїй діяльності Наукове товариство керується законодавством, 

статутом Академії та цим Положенням. 

1.5. Наукове товариство діє на принципах: 

1) свободи наукової творчості; 

2) добровільності, колегіальності, відкритості; 

3) рівності права молодих вчених на участь у діяльності Наукового 

товариства. 
 

 

2. Основні завдання Наукового товариства 

2.1. Сприяти ефективній і результативній науково-дослідній роботі 

молодих науковців Академії, що передбачає: 

- надання молодим ученим інформаційної, методичної й організаційної 

допомоги при підготовці дисертаційних робіт, опублікуванні наукових праць;- 

заохочення молодих науковців до участі у науково-практичних і методичних 

семінарах, конкурсах науково-дослідних робіт, виставках, круглих столах тощо; 

- сприяння залученню обдарованої студентської молоді до науково-дослідної 

роботи; 

- надання інформаційної підтримки науковій молоді щодо участі в міжнародних 

програмах, проектах, грантах; 

- поширення результатів наукових досліджень молодих вчених і спеціалістів і 

сприяння практичному впровадженню цих результатів; 



 

- проведення аналізу можливості виконання молодими вченими науково- 

дослідних і договірних робіт на замовлення різних установ, організацій, 

комерційних структур. 

2.2. Підтримувати наступність наукових досліджень і сприяти розвитку 

наукових шкіл. 

2.3.  Стимулювати  процес  підвищення  наукової  кваліфікації  молодих 

вчених і спеціалістів. 

2.4. Сприяти науковому зростанню наукової молоді Академії, висувати   

кандидатури   молодих   науковців   на   здобуття   премій,   грантів, стипендій і 

закріпленню кращих молодих наукових кадрів у штаті Академії. 

2.5. Розвивати молодіжні наукові ініціативи, організовувати і проводити 

наукові конференції, семінари, конкурси наукових робіт, диспути, круглі столи 

й інші науково-методичні заходи. 

2.6. Сприяти реалізації і захисту професійних, інтелектуальних, 

юридичних, соціально-побутових інтересів і прав студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Донбаської державної машинобудівної академії. 
 

 

3. Права та обов’язки членів Наукового товариства 

3.1. Члени Наукового товариства мають право: 

- представляти інтереси студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих 

вчених перед адміністрацією Академіі та іншими організаціями з питань 

наукової роботи та розвитку академічної кар’єри; 

- виступати з ініціативами щодо різних питань наукового і громадського життя 

наукової молоді Академії; 

- організовувати лекторії, наукові школи, семінари, конференції тощо; 

- ініціювати підготовку до друку збірників наукових праць та інших матеріалів 

наукового характеру; 

- організовувати і розвивати співробітництво з науковими і студентськими 

об’єднаннями інших ВНЗ України та зарубіжжя; 

- ініціювати проведення зборів наукової молоді Академії; 

- висувати представників наукової молоді до колегіальних органів Академії; 

- брати участь у створенні громадських некомерційних організацій, мета і 

завдання яких відповідають цілям і завданням Наукового товариства; 

- брати участь у регіональних, загальнодержавних, міжнародних проектах і 

програмах освітньо-наукового характеру; 

- організовувати центри ділового співробітництва, клуби, виставки, ярмарки, 

конкурси; 

- здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді Академії, що не 

суперечить чинному законодавству. 

 

3.2. Члени Наукового товариства зобов’язані: 

- дотримуватися законодавства України, загальновизнаних принципів і норм 

міжнародного права, що стосуються сфери наукової діяльності, передбачених 



 

Статутом Академії і  цим Положенням; 

- поширювати інформацію про свою діяльність; 

- за необхідності звітувати про свою діяльність на засіданнях Вченої ради  та 

інших колегіальних органів Академії; 

- за необхідності готувати інформацію і звіти для представлення у відповідний 

департамент  Міністерства  освіти  і  науки  України  щодо  виконання  Указів 

Президента України про підтримку молодих вчених і спеціалістів. 
 
 

4. Організаційна структура Наукового товариства 

4.1. Вищим представницьким органом  Наукового товариства є Загальні 

збори, які в межах своєї компетенції мають  право  на  визначення  загальних  

засад  функціонування  Наукового товариства та контроль за діяльністю 

правління Наукового товариства (далі – Правління). 

4.2. Правління  є  постійно  діючим  виконавчим  органом,  який  виконує 

координаційні функції та керує поточною роботою Наукового товариства в 

період між скликаннями Загальних зборів. Членами Правління є Голова, 

заступник  Голови, секретар Наукового товариства, голови Наукових товариств 

факультетів. 

4.3. Кандидатури в члени Правління висуваються загальними зборами 

Наукового  товариства.  З  метою  підвищення  ефективності  своєї  роботи  до 

складу Наукового товариства можуть додатково бути обрані нові члени шляхом 

відкритого голосування. 

4.4. Засідання  Правління проводиться  за  необхідністю,  але  не  рідше 

одного разу на місяць. Збори Правління Наукового товариства вважаються 

уповноваженими приймати рішення, якщо на засіданні присутні 2/3  членів. 

Рішення приймаються більшістю голосів, присутніх на засіданні членів. 

4.5. Голова, заступник Голови і секретар Наукового товариства 

обираються більшістю голосів на установчому засіданні і затверджуються 

наказом ректора Академії на термін до 2-х років. 

4.6. Члени Правління мають право кваліфікованою більшістю голосів (не 

менше 2/3 від числа всіх членів Правління) висловити недовіру Голові 

Наукового товариства чи члену Правління. У випадку, коли Голова Наукового 

товариства  припиняє  свої  функції  або  членство  в  Науковому  товаристві, 

функції Голови автоматично переходять до його заступника, який зобов’язаний 

внести до порядку денного найближчого засідання Наукового товариства 

питання про вибори і призначення голови і його заступника, а також провести 

це засідання протягом 30 днів. Якщо голова Наукового товариства тимчасово 

не може виконувати свої обов’язки (відрядження, хвороба і т. д.), то члени 

Правління більшістю голосів передають функції виконуючого обов’язки голови 

заступнику або одному з членів Правління. 

4.7. Заступник Голови Наукового товариства може виконувати делеговані 

йому функції Голови Наукового товариства в період його відсутності. 

4.8. Секретар  Наукового  товариства  відповідає  за  інформаційну 



 

підтримку діяльності Наукового товариства в межах повноважень, визначених 

Головою та Правлінням, ведення відповідної документації (протоколи, журнали 

тощо). 
 

 

5. Порядок формування Наукового товариства 

5.1. Членство в Науковому товаристві є вільним для студентів, аспірантів, 

докторантів, молодих учених  у віці не більше 35 років (для докторантів – 40 

років) і здійснюється на добровільних засадах на підставі письмової заяви. 

5.2. Виключення із членів Наукового товариства може здійснюватися у 

випадках: 

- відкликання повноважень за рішенням загальних зборів або наукових 

товариств молодих учених відповідних структурних підрозділів; 

- здійснення членом Наукового товариства дій, які грубо порушують 

Положення і принципи Наукового товариства; 

- невиконання рішень Наукового товариства; 

- письмового клопотання члена Наукового товариства про бажання вийти з його 

складу; 

- припинення терміну навчання чи роботи в Академії; 

- досягнення граничного віку. 
 
 

6. Взаємодія Наукового товариства з органами управління і робочими 

органами Академії 

6.1. Органи управління і робочі органи Академії надають 

консультаційну і організаційну підтримку Науковому товариству. 

6.2. Органи управління і робочі органи вищого навчального закладу не 

мають права втручатися в діяльність Наукового товариства, крім випадків, коли 

така діяльність суперечить законодавству, статуту чи завдає шкоди інтересам 

вищого навчального закладу. 

6.3. Керівництво Академії всебічно сприяє створенню належних умов для 

діяльності Наукового товариства (за можливості надає приміщення, меблі, 

оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, 

відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо). 

6.4. 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 Академії, 

про інші нормативні документи, які стосуються діяльності наукової молоді, 

давати доручення членам Наукового товариства щодо вирішення освітньо-

наукових завдань Академії. 

6.5. За погодженням з Науковим товариством керівництво Академії 

приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора 

філософії, та їх поновлення на навчання. 
 

 

7. Матеріально-технічне забезпечення Наукового товариства 



 

7.1. Фінансовою основою діяльності Наукового товариства є кошти, 

визначені Вченою радою Академії, добровільних внесків громадських 

організацій,  фондів,  підприємств,  установ;  громадян  України  та  коштів  від 

інших видів діяльності, не заборонені чинним законодавством. Кошти 

використовуються виключно на виконання цілей та завдань, передбачених цим 

Положенням. 
 

 

8. Заключні положення 

8.1. Пропозиції щодо зміни діючого Положення розглядаються на 

конференції трудового колективу Академії за поданням Наукового товариства, 

за умови їх прийняття кваліфікованою більшістю голосів (не менше 2/3 від 

числа всіх членів Наукового товариства). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


