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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 – нукове 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 

 


