
 

 

НАКАЗ 
 29 листопада 2019 року        м. Харків              № 231    
 

(з основної діяльності) 

 

 

Про організацію роботи  

Ради молодих вчених та  

наукового товариства університету 

 

З метою розвитку наукової творчості молоді, формування в неї 

самостійних навичок організації та проведення наукових досліджень, а також 

на виконання Закону України «Про вищу освіту» 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про наукове товариство курсантів (студентів, 

слухачів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених 

Національного університету цивільного захисту України (додається). 

2. Затвердити Положення про Раду молодих вчених Національного 

університету цивільного захисту України (додається). 

3. Голові Ради молодих вчених організовувати роботу Ради у 

відповідності до Положення. 

4. Вважати такими, що втратили чинність п. 1 наказу НУЦЗ України (з 

основної діяльності) від 01.10.2014 № 177 «Про організацію роботи Ради 

молодих вчених та наукового товариства курсантів та студентів» та п.1 наказу 

НУЦЗ України (з основної діяльності) від 28.09.2018 № 133 «Про організацію 

роботи наукового товариства університету». 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 

роботи Володимира АНДРОНОВА. 

 

 

 

Ректор  Володимир САДКОВИЙ 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 



 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Проректор з наукової роботи – 

начальник науково-дослідного центру  Володимир АНДРОНОВ 

 

Начальник відділу  

адміністративної роботи  Станіслав ЩЕРБАК 

 

Начальник сектора з питань 

запобігання та виявлення корупції Станіслав СКЛЯРОВ 

 

Начальник юридичного сектора  Віолета ТОГОБИЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надрук. 2 прим.: 

1. до справи; 

2. ВОНДР 

Вікторія Горінова 

28.11.2019 року 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ НУЦЗ України 

29.11.2019№ 231 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про наукове товариство курсантів (студентів, слухачів), 

ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених 

Національного університету цивільного захисту України 

  

 

1. Загальні положення. 

1.1. Положення про наукове товариство курсантів (студентів, слухачів) 

ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених (далі – Положення) 

Національного університету цивільного захисту України (далі – НУЦЗ 

України) розроблено на підставі діючого Закону України «Про вищу освіту», 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про 

раду молодих вчених при органах виконавчої влади». 

Це Положення регламентує порядок створення та функціонування 

наукового товариства курсантів (студентів, слухачів), ад’юнктів (аспірантів), 

докторантів і молодих вчених (далі – наукове товариство) в НУЦЗ України 

1.2. Науково-дослідна робота наукового товариства є однією зі 

складових підготовки висококваліфікованих спеціалістів для Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій, здатних творчо застосовувати у 

своїй практичній діяльності досягнення науки та передового досвіду. Зміст 

виконаних наукових досліджень визначається з урахуванням тематики 

науково-дослідних робіт кафедр університету. 

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 

України, Статутом НУЦЗ України та дійсним Положенням. 

1.5. Наукове товариство діє на принципах: 

 свободи наукової творчості; 

 добровільності, колегіальності, відкритості; 

 рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукового 

товариства. 

2. Завдання та права членів наукового товариства. 

2.1. Завданнями наукового товариства є: 

 розвиток наукової творчості молоді, формування в неї самостійних 

навичок організації та проведення наукових досліджень; 



 

 

 надання науково-педагогічним працівникам університету допомоги у 

вирішенні наукових проблем; 

 участь у проведенні наукових конференцій, семінарів, конкурсів 

наукових робіт. 

2.2. Члени наукового товариства мають право: 

 обирати і бути обраними до керівного органу товариства; 

 приймати акти, що регламентують організацію та діяльність 

наукового товариства; 

 проводити організаційні, наукові та освітні заходи; 

 популяризувати наукову діяльність серед студентської молоді, 

сприяти залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної 

діяльності; 

 представляти інтереси курсантів (студентів, слухачів), ад’юнктів 

(аспірантів), докторантів і молодих вчених перед адміністрацією університету 

та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної 

кар’єри; 

 сприяти підвищенню якості наукових досліджень та обміну 

інформацією між молодими вченими; 

 сприяти розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва; 

 взаємодіяти з Національною академією наук України та 

національними галузевими академіями наук, науковими та науково-

дослідними установами; 

 виконувати інші функції, передбачені законодавством України. 

3. Склад та структура наукового товариства. 

3.1. Членами Наукового товариства є: 

1) молоді вчені – вчені віком до 35 років (ад’юнктів (аспіранти), 

докторанти, наукові та науково-педагогічні працівники), які мають вищу освіту 

не нижче другого (магістерського) рівня, або вчені віком до 40 років, які мають 

науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі; 

2) магістранти; 

3) студенти, які: 

- приймають участь у роботі студентських наукових гуртків та центрів; 

- проходять підготовку за індивідуальним планом з поглибленою 

науковою складовою; 

- є керівниками органів студентського самоврядування та/або 

відповідальними за організацію наукової роботи; 

4) студенти, які протягом поточного та/або попереднього навчального 

року: 

- приймали участь у виконанні бюджетних та/або інших НДР і наукових 

грантів з оплатою праці; 

- є авторами або співавторами наукових статей, охоронних документів, 

тез доповідей; 



 

 

- були учасниками ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіад або інших конкурсів 

наукових робіт і олімпіад міжнародного та всеукраїнського рівнів. 

3.2. . Первинними організаціями наукового товариства є наукові гуртки 

кафедр та наукових підрозділів, персональний склад яких затверджується 

наказом ректора університету. 

3.3. Члени наукового товариства можуть бути виключені зі складу, 

якщо вони не виконують навчальний план, без поважної причини не 

відвідують засідань наукового товариства та систематично не виконують 

план роботи наукового товариства. Рішення про прийом чи виключення 

приймає Рада молодих вчених університету. Курсанти (студенти, слухачі), 

закінчивши навчання в університеті, автоматично вибувають зі складу 

наукового товариства. 

3.4. Органом управління наукового товариства є рада молодих вчених 

університету, що формується з представників наукового товариства на 

демократичних засадах шляхом виборів під час конференції (установчих 

зборів) наукового товариства шляхом рейтингового голосування за 

кандидатури, які є молодими вченими університету та виявили бажання взяти 

участь у роботі ради молодих вчених, та стати її рівноправним членом ради 

молодих вчених. 

4. Організація та форми роботи наукового товариства. 

4.1. Робота наукового товариства проводиться за такими формами: 

 проведення теоретичних та практичних наукових досліджень з 

фундаментальних, спеціальних та суспільних дисциплін; 

 виступи з доповідями та науковими повідомленнями на наукових 

конференціях, семінарах, на засіданнях товариства; 

 обговорення доповідей, рефератів, дискусійних статей, надрукованих 

у періодичних виданнях; 

 участь у конкурсах наукових робіт та ін. 

4.2. Первинні організації наукових гуртків проводять свої засідання 

щочетверга в години самопідготовки. 

4.3. Члени Ради молодих вчених не рідше 2-х разів на квартал 

перевіряють роботу наукових гуртків кожної кафедри та наукових підрозділів 

університету. 

4.4. За погодженням з науковим товариством керівництво університету 

приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора 

філософії (кандидата наук), з вищого навчального закладу та їх поновлення на 

навчання. 

4.5. Адміністрація університету не має права втручатися в діяльність 

наукового товариства, крім випадків, коли така діяльність суперечить 

законодавству, статуту чи завдає шкоди інтересам університету. 

 



 

 

5. Форми заохочення членів наукового товариства. 

5.1. За успіхи у науковій діяльності члени наукового товариства за 

клопотанням Ради молодих вчених і наукових керівників можуть 

заохочуватися ректором університету дипломами, грамотами, цінними 

подарунками чи іншими видами заохочень згідно діючого законодавства. 

6. Матеріальне забезпечення наукового товариства. 

6.1. Фінансовою основою діяльності наукового товариства є кошти, 

визначені Вченою радою університету. 

 

 

Проректор з наукової роботи – 

начальник науково-дослідного центру Володимир АНДРОНОВ 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ НУЦЗ України 

29.11.2019№ 231 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  
про Раду молодих вчених  

Національного університету цивільного захисту України 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Рада молодих вчених (далі – Рада) при Національному університеті 

цивільного захисту України (далі – НУЦЗ України) є колегіальним виборним 

дорадчим органом, що утворюється для забезпечення захисту прав та 

інтересів молодих вчених НУЦЗ України. 

1.2. Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством, 

Статутом НУЦЗ України, документами НУЦЗ України, а також положенням 

про раду молодих вчених (далі – Положення). 

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в 

Законах України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність». 

1.4. Під молодим вченим у цьому Положенні розуміється вчений віком 

до 35 років, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, 

або вчений віком до 40 років, який має науковий ступінь доктора наук або 

навчається в докторантурі. 

1.5. У своїй діяльності Рада керується такими принципами: 

- добровільності та рівноправності усіх членів Ради; 

- самоврядування, публічності та гласності у роботі; 

- органічного зв'язку освітнього процесу та науково-дослідної роботи; 

- академічної доброчесності. 

1.6. Положення про Раду та зміни до нього затверджуються наказом 

ректора НУЦЗ України. 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА РАДИ 

2.1. Основною метою діяльності Ради є всебічне сприяння науковій, 

науково-педагогічній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих 

вчених, широка пропаганда новітніх досягнень в галузі науки, техніки і освіти 

серед молоді, реалізація професійних, інтелектуальних та соціально-

побутових інтересів та прав наукової молоді НУЦЗ України. 

2.2. Основними завданнями Ради є: 

- сприяння взаємодії між НУЦЗ України та молодими вченими; 

- підготовка пропозицій щодо створення правових і соціально-

економічних умов для залучення молодих вчених до роботи в різних галузях 



 

 

науки, стимулювання професійної діяльності молодих вчених, сприяння 

підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та професійної 

активності; 

- консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової 

діяльності, співробітництво з іноземними замовниками наукової продукції 

тощо; 

- сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових 

робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних 

наукових проектів; 

- підтримка молодих вчених у проведенні ними науково-дослідних, 

наукових та освітніх заходів; 

- сприяння розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її 

інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору; 

- висвітлення діяльності Ради у засобах масової інформації; 

- сприяння взаємодії між старшим та молодшим поколінням вчених, 

забезпечення спадкоємності у науковій діяльності; 

- здійснення перевірки роботи наукових гуртків наукового товариства 

курсантів (студентів, слухачів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих 

вчених (далі – Наукового товариства) кожної кафедри та наукових підрозділів 

НУЦЗ України не менше 2-х разів на квартал. 

2.3. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 

- представляє інтереси молодих вчених в НУЦЗ України і сприяє 

наданню допомоги у вирішенні проблем молодих вчених; 

- бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з 

питань, що належать до її компетенції;  

- забезпечує інформаційний обмін між молодими вченими; 

- залучає здобувачів вищої освіти до наукової діяльності, зокрема 

науково-дослідної роботи; 

- бере участь в організації проведення конференцій, круглих столів, 

семінарів тощо за участю здобувачів вищої освіти; 

- надає допомогу в підготовці курсантських (студентських) наукових 

робіт для участі у конкурсах різних рівнів; 

- обговорює доповіді здобувачів вищої освіти на засіданнях Ради, 

висунення кращих доповідей для участі у наукових конференціях; 

- сприяє налагодженню професійних контактів між науковими 

установами, закладами вищої освіти України та іноземними науковими 

установами та організаціями для поглиблення наукової співпраці та спільного 

проведення заходів з наукової, освітньої діяльності. 

2.4. Рада має право: 

- подавати пропозиції до вченої ради НУЦЗ України (вчених рад 

факультетів тощо) щодо стратегії НУЦЗ України в частині контролю 

освітнього процесу та провадження наукової діяльності молодими вченими; 

- виступати із ініціативами по наукових питаннях, що стосуються 

молодих вчених НУЦЗ України; 



 

 

- брати участь у регіональних, національних та міжнародних проектах, 

конкурсах та програмах; 

- одержувати від органів виконавчої влади необхідну інформацію для 

забезпечення своєї діяльності; 

- утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань 

постійні або тимчасові робочі групи, комісії тощо; 

- організовувати проведення наукових конференцій, семінарів, нарад, 

громадських слухань та інших заходів, що спрямовані на підвищення 

наукової та громадської активності молодих вчених; 

- делегувати членів Ради до складу дорадчих органів НУЦЗ України, а 

також інших колегіальних та робочих органів НУЦЗ України; 

- брати участь у вирішенні спірних питань, що можуть виникнути між 

здобувачами вищої освіти та представниками адміністрації/науково-

педагогічними працівниками з наукових та освітніх питань; 

- подавати пропозиції щодо змісту навчальних планів та освітніх 

програм; 

- делегувати членів ради до складу вищого колегіального керівного 

органу виконавчої влади; 

- здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді та сталого 

розвитку НУЦЗ України, яка не суперечить нормам чинного законодавства. 

 

3. СКЛАД РАДИ 

3.1. Склад Ради формується з представників Наукового товариства 

НУЦЗ України на демократичних засадах шляхом виборів під час 

конференції (установчих зборів) Наукового товариства шляхом рейтингового 

голосування за кандидатури, які є молодими вченими НУЦЗ України та 

виявили бажання взяти участь у роботі Ради, та стати її рівноправним членом 

Ради. 

3.2. Склад Ради обирається строком на п’ять років. 

3.3. Кількісний склад Ради не може перевищувати 30 осіб і протягом 

строку повноважень членів Ради може бути змінений за рішенням Ради. 

3.4. Склад Ради затверджується наказом ректором НУЦЗ України. 

3.5. Зміни до складу ради вносяться за поданням голови Ради та 

затверджується наказом ректора НУЦЗ України. 

3.6. До складу Ради входять голова Ради, його перший заступник, 

заступник та секретар Ради, які обираються із членів Ради на її засіданні 

шляхом таємного голосування. 

3.7. При відсутності секретаря у складі Ради, його обов’язки виконує 

член Ради призначений головуючим на засіданні Ради. 

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ 

4.1. Голова Ради: 

- головує на засіданнях Ради; 

- розподіляє обов’язки між першим заступником, заступником, 

секретарем та іншими членами Ради; 



 

 

- представляє Раду у відносинах з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, закладами вищої освіти, науковими установами, 

громадськими об’єднаннями, організаціями, засобами масової інформації, 

виконує інші представницькі функції; 

- звітує про діяльність Ради перед керівництвом НУЦЗ України. 

4.2. Голова Ради обирається строком на два з половиною роки з правом 

подальшого переобрання. 

4.3. Для оперативного вирішення актуальних питань утворюється 

президія Ради, яка діє у період між її засіданнями. 

4.4. До складу президії входять голова Ради, його перший заступник, 

заступник, секретар Ради та окремі члени Ради. 

4.5. Склад президії Ради затверджується головою Ради за поданням 

його першого заступника. 

4.6. Секретар Ради відповідає за інформаційну підтримку діяльності 

Ради. 

4.7. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

4.8. Члени Ради зобов’язані брати активну участь у роботі Ради і мають 

право порушувати на її засіданнях будь-які питання, які належать до 

компетенції Ради відповідно до Положення. 

4.9. Рада аналізує та узагальнює зауваження та пропозиції здобувачів 

вищої освіти щодо організації освітнього процесу та наукової діяльності. У 

разі необхідності подає їх до вчених рад факультетів (вченої ради 

НУЦЗ України) або адміністрації НУЦЗ України з пропозиціями щодо їх 

вирішення. 

4.10. Повноваження члена Ради припиняються у разі: 

-  перевищення віку молодого вченого, визначеного Законом України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність». У цьому разі перебування члена 

Ради у її складі може бути продовжено до кінця строку повноважень Ради як 

асоційованого члена з правом дорадчого голосу за рішенням Ради, яке 

приймається двома третинами її складу; 

- систематичної відсутності члена Ради на її засіданнях без поважних 

причин, який тричі підряд не брав участі у засіданнях Ради; 

- коли член Ради письмово повідомив про своє рішення вийти з її 

складу. 

 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ 

5.1. Діяльність Ради координується безпосередньо проректором з 

наукової роботи – начальником Науково-дослідного центру НУЦЗ України та 

вченою радою НУЦЗ України. 

5.2. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею 

планів і напрямів роботи. 

5.3. Основною формою роботи Ради є її засідання. Головуючим на 

засіданні Ради є голова Ради, а в разі його відсутності – один із його 

заступників. 



 

 

5.4. Рада визначає та затверджує регламент, приймає у межах своїх 

повноважень рішення та організовує їх виконання. 

5.5. Засідання Ради можуть бути: чергові (проводяться не рідше одного 

разу на квартал) та позачергові (скликаються головою Ради або на вимогу не 

менше ніж однієї третини від загальної кількості членів Ради). 

5.6. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні 

більше половини її членів. 

5.7. На засіданнях Ради розглядаються пропозиції з питань, що 

належать до її компетенції. Пропозиції Ради вважаються схваленими, якщо за 

них проголосувало більшість від її складу. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні. 

5.8. Прийняття рішень з робочих питань, які не стосуються особового 

складу Ради, відбувається шляхом відкритого голосування. 

5.9. Пропозиції Ради оформляються у формі протоколу засідання, який 

підписується головуючим на її засіданні та секретарем Ради. 

5.10. Член Ради, який не підтримує пропозиції, ухвалені рішенням Ради, 

може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до 

протоколу засідання. 

5.11. Рада інформує громадськість про свою роботу шляхом розміщення 

на офіційному веб-сайті НУЦЗ України прийнятих рішень, протоколів 

засідань, щорічних звітів про свою роботу тощо. 

5.12. НУЦЗ України сприяє діяльності Ради та може фінансувати заходи 

і проекти, що ініціюються нею. 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи – 

начальник науково-дослідного центру Володимир АНДРОНОВ 

 

 


