


 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Ухвалено конференцією Наукового товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених університету 15 листопада 2016 року 

Затверджено конференцією трудового колективу університету 27 грудня 

2016 року 

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих  вчених 

(далі – Наукове товариство) є органом самоврядування студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених та є частиною системи громадського 

самоврядування Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна. 

1.2. Наукове товариство створене на основі вільного волевиявлення осіб, які 

навчаються або працюють у Харківському національному університеті імені 

В. Н. Каразіна. 

1.3. Наукове товариство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції 

України, інших законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, правових 

актів Харківського національного університету імені В. Н.Каразіна, а також 

цього Положення. 

1.4. Наукове товариство здійснює свою діяльність на засадах добровільності, 

рівності, самоврядування, законності, гласності та інших загально правових 

принципах, що не суперечать чинному законодавству. 

1.5. Повна назва Наукового товариства: українською мовою –Наукове 

товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених харківського  

національного університету імені В. Н. Каразіна; англійською мовою –

Scientific Society of Students, Post-Graduate Students, Graduate Students and 

Young Scientists of V. N. Karazin Kharkiv National University; російською 

мовою – Научное общество студентов, аспирантов, докторантов и молодых 

ученых Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.  

 

2. Компетенція Наукового товариства 

2.1. Метою діяльності Наукового товариства є розвиток творчого, наукового 

потенціалу студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених; надання 

всебічної допомоги їхній участі у виконанні науково-дослідних робіт, 

програм, які виконуються в університеті; допомога адміністрації 

університету в організації навчання студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених; сприяння дотриманню студентами, аспірантами, 

докторантами і молодими вченими правил внутрішнього  розпорядку 

університету; сприяння студентам, аспірантам, докторантам і молодим 
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вченим у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та 

інших молодіжних заходах і проектах; сприяння виконанню науково-

дослідних проектів і програм; поширення інформації про свою діяльність; 

здійснення наукової, освітньої, інноваційної, винахідницької, просвітницької 

діяльності; забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які навчаються або 

працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової 

діяльності,  підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. 

2.2.Завдання Наукового товариства визначаються відповідно до мети  

діяльності Наукового товариства та завдань органів самоврядування 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених в Харківському 

національному університеті імені В. Н.Каразіна. 

2.3. Наукове товариство також здійснює: 

2.3.1. забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються або 

працюють у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, 

зокрема, стосовно організації навчального процесу і проведення наукової 

роботи. 

2.3.2. представництво інтересів своїх членів у відносинах з державними 

органами та органами місцевого самоврядування, підприємницькими та 

непідприємницькими товариствами, у тому числі іноземних держав. 

2.3.3. пошук та підтримка обдарованих осіб, які навчаються у Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна, надання їм усебічної 

допомоги у проведенні наукових досліджень. 

2.3.4. сприяння формуванню та розкриттю наукового та творчого потенціалу 

осіб, які навчаються або працюють у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна, їх здібностей, формуванню особистості 

дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом. 

2.3.5. поліпшення навчального процесу осіб, які навчаються у Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна. 

2.3.6. популяризація наукової діяльності. 

2.3.7. створення творчих колективів з метою реалізації науково-дослідного 

потенціалу осіб, які навчаються або працюють у Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна, членів Наукового 

товариства, а також створення постійних і тимчасових науково-дослідних 

груп, наукових об’єднань. 

2.3.8. сприяння діяльності наукових гуртків, товариств, об'єднань, клубів за 

інтересами. 

2.3.9. організація роботи осіб, які навчаються у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна, у наукових інституціях. 

2.3.10. сприяння реалізації грантових проектів, проведенню конкурсів на 

здобуття грантів та інших заохочувальних заходів для стимулювання 

наукових досліджень осіб, які навчаються або працюють у Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна. 

2.3.11. проведення науково-практичних конференцій, читань, семінарів, 

круглих столів тощо серед осіб, які навчаються або працюють у 

Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, та інших 
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вищих навчальних закладах, наукових установах, у тому числі іноземних 

держав. 

2.3.12. участь у міжнародних обмінах серед молодих учених. 

2.3.13. організація та участь у міжнародних, всеукраїнських, 

міжрегіональних, регіональних та інших наукових проектах, конкурсах, 

конференціях тощо. 

2.3.14. підтримка наукових, організаційних й інших зв’язків з іншими 

науковими об’єднаннями вищих навчальних закладів м. Харкова, України та 

іноземних держав. 

2.3.15.  сприяння працевлаштуванню випускників Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна – членів Наукового 

товариства. 

2.3.16. організація та розвиток міжвузівського й міжнародного наукового та 

культурного співробітництва. 

2.3.17. обмін досвідом з науковцями та громадськими діячами України та 

інших держав. 

2.3.18. підготовка і подання Вченій раді, ректорату та структурним 

підрозділам Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

пропозицій щодо розвитку й удосконалення наукової та творчої діяльності 

молодих науковців Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна. 

2.3.19. представлення кандидатів та подання пропозицій Вченій Раді та 

ректорату Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

Вченим радам його факультетів на отримання іменних або персональних 

стипендій і премій для осіб, які навчаються у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна. 

2.3.20. участь у вирішенні питань відрядження осіб, які навчаються або 

працюють у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. 

2.3.21. сприяння та організація видання наукових праць членів Наукового 

товариства. 

2.3.22. здійснення інформаційно-видавничої діяльності. 

2.4. Наукове товариство здійснює свою діяльність у напрямках і формах, які 

не суперечать нормам нормативно-правових актів. 

2.7. Для здійснення своїх завдань Наукове товариство має постійне 

представництво у всесвітній мережі Інтернет. 

 

3. Організаційна структура наукового товариства університету 

3.1. На рівні Університету Наукове товариство поділяється на два структурні 

підрозділи: Наукове студентське товариство (далі НСТ), яке здійснює 

координацію науково-дослідної роботи студентів, та Раду молодих вчених 

(далі РМВ), яка здійснює координацію науково-дослідної роботи аспірантів, 

докторантів та молодих вчених Університету. 

3.2. Голова Наукового товариства – особа віком до 35 років (для докторантів  

– 40 років), яка навчається або працює в Університеті; 
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3.3. Секретар Наукового товариства – особа віком до 35 років (для 

докторантів – 40 років), яка навчається або працює в Університеті; 

3.4. Наукове студентське товариство складається із студентів 1– 4  курсу та 

студентів магістратури, які навчаються в Університеті; 

3.4.1.Голова Наукового студентського товариства – студент 1– 4 курсу або 

студент магістратури, який навчається в Університеті; 

3.4.2.заступник Голови Наукового студентського товариства – студент 1– 4 

курсу або студент магістратури, який навчається в Університеті; 

3.4.3. голови факультетів Наукового студентського товариства – студенти 1– 

4 курсу або студенти магістратури, які навчаються в Університеті відповідно 

до факультетів; 

3.5. Рада молодих вчених складається з аспірантів, докторантів та молодих 

вчених віком до 35 років (для докторантів – 40 років), які навчаються або 

працюють в Університеті; 

3.5.1. Голова Ради молодих вчених – особа віком до 35 років (для докторантів    

– 40 років), яка навчається або працює в Університеті; 

3.5.2.заступник Голови Ради молодих вчених – особа віком до 35 років (для 

докторантів – 40 років), яка навчається або працює в Університеті; 

3.5.3.голови РМВ факультетів - особи віком до 35 років (для докторантів – 40 

років), які навчаються або працюють в Університеті; 

3.6. Роботу Ради молодих вчених організовують:  

3.6.1.Збори РМВ Університету; 

3.6.2.Правління РМВ Університету. 

3.7. Правління РМВ Університету є постійно діючим колегіальним органом, 

який виконує координаційні функції та керує поточною роботою РМВ в 

період між Конференціями Наукового товариства та засіданнями Правління 

Наукового товариства. 

3.8. Членами Правління РМВ за посадою є Голова РМВ, заступник Голови 

РМВ, голови РМВ факультетів та Секретар Наукового товариства 

Університету.  

3.9 Загальні збори усіх членів РМВ скликаються за рішенням Правління РМВ  

3.10. Голова РМВ має такі повноваження: 

3.10.1 здійснює загальне керівництво діяльністю РМВ; 

3.10.2. ухвалює рішення про скликання і термін проведення чергового 

засідання Правління РМВ, формує порядок денний і головує на засіданні 

Правління РМВ; 

3.10.3. розподіляє обов’язки між членами РМВ; 

3.10.4. особисто контролює дотримання членами Ради цього Положення; 

3.10.5. звітує про діяльність РМВ на Конференції Наукового товариства; 

3.10.6.  підписує документи від імені РМВ; 

3.10.7. визначає конкретні завдання РМВ відповідно до мети її діяльності; 

3.10.8. є відповідальним за зв'язки РМВ зі структурними підрозділами та 

посадовими особами вищого навчального закладу, представляє РМВ перед 

іншими органами, установами, організаціями і об'єднаннями. 
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3.10.9. відповідає за проведення щорічної Конференції аспірантів і 

докторантів з метою вибору делегатів до Вченої ради університету та 

Конференції трудового колективу університету 

3.10.10. виконує інші функції, покладені на нього Конференцією Наукового 

товариства. 

3.11. Голова РМВ обирається простою більшістю голосів прямим відкритим 

голосуванням на загальних зборах РМВ з числа членів РМВ. 

3.12. Заступником Голови РМВ є особа, яка функціонально 

підпорядковується Голові РМВ, а у період відсутності Голови РМВ – виконує 

всі її функції відповідно до визначених напрямків діяльності. Заступник 

Голови РМВ відповідає разом із Головою РМВ за проведення єдиної 

політики РМВ, виробленої на засіданнях Правління Наукового товариства і  

виконання поставлених завдань.  

3.13. Заступник Голови РМВ призначається Головою РМВ та 

затверджуються рішенням загальних зборів РМВ простою більшістю голосів 

прямим відкритим голосуванням.  

3.14. Голова Наукового товариства одночасно може виконувати обов’язки 

Голови РМВ.  

3.15. За погодженням з РМВ Наукового товариства керівництво вищого 

навчального закладу приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають 

ступінь доктора філософії, з вищого навчального закладу та їх поновлення на 

навчання. 

3.16. Роботу Наукового студентського товариства організовують:  збори НСТ 

Університету та Правління НСТ Університету. 

3.17. Збори НСТ Університету є постійно діючим колегіальним органом, 

який виконує координаційні функції та керує поточною роботою НСТ в 

період між засіданням Правління та Конференціями Наукового товариства. 

3.18. Членами Правління за посадою є Голова НСТ, заступник Голови НСТ, 

голови НСТ факультетів та Секретар Наукового товариства Університету.  

3.19. Загальні збори усіх членів НСТ скликаються за рішенням Правління 

НСТ 

3.20. Голова НСТ має такі повноваження: 

3.210.1. репрезентує НСТ; 

3.20.2. очолює Правління НСТ, веде засідання Правління, підписує ухвалені 

документи; 

3.20.3. здійснює управління роботою керівних органів НСТ; 

3.22. Голова НСТ обирається простою більшістю голосів прямим відкритим 

голосуванням на загальних зборах НСТ з числа членів НСТ. 

3.23. Заступником Голови НСТ є особа, що функціонально 

підпорядковується Голові НСТ, а у період відсутності Голови НСТ – виконує 

всі його функції відповідно до визначених напрямків діяльності. Заступник 

Голови НСТ відповідає разом із Головою НСТ за проведення єдиної політики 

НСТ, виробленої на засіданнях Правління Наукового товариства та  

виконання поставлених завдань.  
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3.24. Заступник Голови НСТ призначається Головою НСТ та затверджуються 

рішенням загальних зборів НСТ простою більшістю голосів прямим 

відкритим голосуванням.  

 

 

3. Конференція Наукового Товариства 

4.1. Вищим органом Наукового товариства університету є Конференція 

Наукового товариства університету, що проводиться не рідше ніж 1 раз на 

рік. 

4.2. До компетенції Конференції Наукового товариства університету 

відноситься: 

4.2.1. Визначення організаційної структури Наукового товариства 

університету. 

4.2.2 Створення відповідних НТФ, інших органів Наукового товариства 

університету. 

4.2.3. Визначення основних напрямків діяльності Наукового товариства 

університету. 

4.2.4. Заслуховування щорічних звітів Голови Наукового товариства 

університету про діяльність Наукового товариства університету. 

4.2.5. Затвердження символіки Наукового товариства університету. 

4.3. Порядок проведення Конференції Наукового товариства університету 

визначається Положенням Харківського національного університету імені В. 

Н. Каразіна про Наукове товариство університету. 

4.4. Делегати Конференції Наукового товариства університету обираються 

Зборами НТФ з розрахунку –десять делегатів від кожного НТФ (які є 

представниками НСТ та РМВ факультетів). Делегатами Наукового 

товариства університету за посадою є Голова Наукового товариства 

університету та інші посадові особи Правління Наукового товариства 

університету, Голови Правління НСТ та РМВ, голови НСТ та РМВ 

факультетів.  

4.5. Кожний делегат Конференції Наукового товариства університету має 

один голос на Конференції Наукового товариства університету.  

4.6. Усі рішення Конференції Наукового товариства університету 

ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів учасників 

Конференції Наукового товариства університету. 

4.7. Головуючим Конференції Наукового товариства університету є Голова   

Наукового товариства університету, секретарем Конференції Наукового 

товариства університету–Секретар Наукового товариства університету. У 

разі відсутності Голови Наукового товариства університету та (або) 

Секретаря Наукового товариства університету з числа присутніх на 

Конференції Наукового товариства університету делегатів обирається 

відповідно головуючий та (або) секретар Конференції Наукового товариства 

університету. 

4.8. Делегати Конференції Наукового товариства: 
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4.8.1.  ухвалюють Положення про Наукове товариство Університету, вносять 

до нього зміни та доповнення в установленому законодавством порядку; 

4.8.2. обирають голову та секретаря Наукового товариства Університету та 

затверджують кількісний склад Правління Наукового товариства; 

4.8.3.  заслуховують звіт Голови Наукового товариства про роботу Наукового 

товариства Університету згідно затвердженого Плану діяльності Наукового 

товариства за звітний період (далі – План діяльності); 

4.8.4. дають оцінку діям, документам, заявам Наукового товариства  

Університету, вносять зміни або анулюють їх; 

4.8.5.  ухвалюють рішення про реорганізацію або ліквідацію Наукового 

товариства  Університету; 

4.8.6. приймають до розгляду та вирішення інші питання діяльності 

Наукового товариства  Університету відповідно до цього Положення.  

4.8.8 На Конференції Наукового товариства університету можуть бути 

присутні представники адміністраці Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, які не мають статусу делегату Конференції 

Наукового товариства університету та не можуть брати участі в ухваленні 

рішень Конференції Наукового товариства університету. 

 

4. Правління Наукового Товариства 

5.1. Виконавчим органом Наукового товариства університету є Правління 

Наукового товариства університету. 

5.2. Персональний склад Правління Наукового товариства університету 

складається з Голови Наукового товариства університету, Секретаря 

Наукового товариства університету, Голови та  заступника Наукового 

студентського товариства, Голови та заступника Ради молодих вчених,  

заступника Голови Наукового товариства університету з організаційної 

роботи, заступника Голови НТУ з інформаційної роботи, заступника Голови 

Наукового товариства університету з правових питань, а також інших 

посадових осіб, затверджених Конференцією Наукового товариства 

університету. 

5.3. Персональний склад Правління Наукового Товариства затверджується 

Конференцією Наукового Товариства строком на 1 рік. 

5.4. До компетенції Правління Наукового товариства університету входять: 

5.4.1. розгляд питань основної діяльності Наукового товариства університету. 

5.4.2. підготовка та затвердження документів, що регламентують діяльність 

Наукового товариства університету. 

5.4.3. покладання на членів Наукового товариства університету завдань з 

керівництва реалізацією конкретних поточних завдань Наукового товариства 

університету. 

5.4.4. виконання доручень Конференції Наукового товариства університету, 

координація та контроль за діяльністю НТФ та інших органів Наукового 

товариства університету, заслуховування поточних звітів голів НТФ. 

5.4.5. подання клопотань ректорові Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна про працевлаштування в Харківському національному 
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університеті імені В. Н. Каразіна осіб, які зробили значний внесок у 

діяльність Наукового товариства університету та виявили себе в науковій 

роботі. 

5.4.6. затвердження Положень про НТФ. 

5.4.7. підтвердження відповідності Положень про відповідні НТФ 

положенню про Наукове товариство делегування цих повноважень 

заступнику Голови Правління Наукового товариства університету з правових 

питань. 

5.4.8. вирішення інших питань, що не належать до виключної компетенції 

Конференції Наукового товариства університету. 

5.5. Головуючим на засідання Правління Наукового товариства університету 

є Голова Наукового товариства університету, секретарем засідання 

Наукового товариства університету–Секретар Наукового товариства 

університету. У разі відсутності Голови Наукового товариства університету 

та (або) Секретаря Наукового товариства університету з числа присутніх на 

засіданні Наукового товариства університету членів Наукового товариства 

університету обирається відповідно головуючий та (або) секретар засідання 

Наукового товариства університету. 

5.6. Наукове товариство університету очолює Голова Наукового товариства 

університету, який здійснює загальне керівництво поточною діяльністю 

Наукового товариства університету, координує діяльність Секретаря 

Наукового товариства університету, інших заступників Голови Наукового 

товариства університету та дає їм доручення. 

5.7. Голова Наукового товариства університету підписує від імені Наукового 

товариства університету будь-які документи, представляє Наукове 

товариство університету у відносинах з державними органами, органами 

місцевого самоврядування, підприємницькими та непідприємницькими 

товариствами, у тому числі іноземних держав. 

5.8. Секретар Наукового товариства університету координує та здійснює 

організаційне забезпечення діяльності Наукового товариства університету  

5.9. Секретар  Наукового товариства університету відповідає за збереження 

документації Наукового товариства університету, веде діловодство 

Наукового товариства університету, засвідчує документи Наукового 

товариства університету та контролює виконання рішень правління 

Наукового товариства університету. 

5.10. Секретар Наукового товариства університету веде Реєстр членів 

Наукового товариства університету і Реєстр почесних членів Наукового 

товариства університету у якому фіксується прізвище, ім’я та по-батькові 

членів Наукового товариства університету, їхня посада в Науковому 

товаристві університету, місце проживання, дата і підстава прийняття та 

вибуття членів Ради за згодою вказаних людей. 

5.11. Секретар Наукового товариства університету доводить до відома 

органів Наукового товариства університету рішення Правління Наукового 

товариства університету. 
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5.12. Заступник Голови Наукового товариства університету з правових 

питань здійснює такі повноваження: 

5.12.1. бере участь у розробці документів правового характеру; 

5.12.2. надає обов’язкові висновки про відповідність чинному законодавству 

проектів положень, розпоряджень та інших документів Наукового товариства 

університету; 

5.12.3. засвідчує законність документів Наукового товариства університету; 

призупиняє неправомірні рішення органів Наукового товариства 

університету; 

5.12.4. проводить роботу з ознайомлення посадових осіб Наукового 

товариства університету з нормативними актами, що стосуються їх 

діяльності, а також про зміни в чинному законодавстві; 

5.12.5. в межах своїх повноважень бере участь у вирішенні індивідуальних і 

колективних суперечок між членами Наукового товариства університету, 

органами та посадовими особами Наукового товариства університету. 

5.13. Секретар Наукового товариства університету обирається у 

встановленому порядку з числа членів Наукового товариства університету на 

1 рік. 

5.14. Не може бути обраний Головою  Наукового товариства університету, 

Секретарем Наукового товариства університету та заступниками Голови  

Наукового товариства університету, іншими членами Правління Наукового 

товариства університету почесний член Наукового товариства університету. 

5.15. До структури Апарату Правління Наукового товариства університету 

входять: Секретаріат, Інформаційний відділ та Організаційний відділ. За 

рішенням Правління Наукового товариства університету в складі Апарату 

Правління Наукового товариства університету можуть створюватись робочі 

органи заступника Голови Правління Наукового товариства університету з 

правових питань. 

5.16. Особовий склад Апарату Правління Наукового товариства університету 

формується Правлінням Наукового товариства університету з числа членів 

Наукового товариства університету. 

5.17. Керівництво Секретаріатом здійснює Секретар  Наукового товариства 

університету, керівництво Інформаційним відділом здійснює заступник 

Голови Наукового товариства університету з інформаційної роботи, 

керівництво Організаційним відділом здійснює заступник Голови Наукового 

товариства університету з організаційної роботи. 

5.18. Секретаріат Наукового товариства університету здійснює такі 

повноваження: 

5.18.1. веде діловодство Наукового товариства університету; 

5.18.2. здійснює документаційне забезпечення організації заходів Наукового 

товариства університету; 

5.18.3. організовує роботу зі звітності Наукового товариства університету; 

5.18.4. збирає засідання Правління Наукового товариства університету; 

5.18.5. формує порядок денний засідання Правління Наукового товариства 

університету; 
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5.18.6. контролює виконання рішень Правління Наукового товариства 

університету; 

5.18.7. формує робочий план Наукового товариства університету; 

5.18.8. організовує виконання плану робіт Наукового товариства 

університету; 

5.18.9. відповідає за облік членів Наукового товариства університету; 

5.18.10. відповідає за використання аудиторій Наукового товариства 

університету. 

5.19. Інформаційний відділ здійснює такі повноваження: 

5.19.1. відповідає за збір інформації наукового та науково-практичного змісту 

для структурних підрозділів та членів Наукового товариства університету, за 

збір та подання інформації щодо конференцій, олімпіад, конкурсів на 

отримання іменних стипендій, грантів та спонсорської допомоги для 

структурних підрозділів та членів Наукового товариства університету; 

5.19.2. відповідає за своєчасне забезпечення НТФ необхідною інформацією 

структурних підрозділів та членів Наукового товариства університету;  

5.19.3. забезпечує існування та своєчасне оновлення інтернет-представництва 

Наукового товариства університету; 

5.19.4. відповідає за стенд Наукового товариства університету; 

5.19.5. забезпечує наповнення стенду Наукового товариства університету 

оперативною інформацією; 

5.19.6. висвітлює діяльність Наукового товариства університету у газеті 

«Харківський університет», а також у інших засобах масової інформації; 

5.19.7. збирає інформацію щодо опублікування наукових праць студентів у 

наукових виданнях; 

5.19.8. відповідає за формування позитивного іміджу Наукового товариства 

університету у роботі з громадськістю; 

5.19.9. збирає інформацію щодо діяльності та участі членів Наукового 

товариства університету у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах на 

отримання іменних стипендій, грантових проектах; 

5.19.10. сприяє виконанню грантових проектів; 

5.19.11. збирає інформацію щодо видання наукових праць студентів у 

міжнародних наукових виданнях; 

5.19.12. здійснює пошук інформації та організовує обміни студентів-членів 

Наукового товариства університету; 

5.19.13. сприяє реалізації науково-дослідних проектів грантового 

спрямування; 

5.19.14. допомагає Голові Наукового товариства університету у зовнішній 

репрезентації Наукового товариства університету, здійснюючи зв’язки з 

громадськими об’єднаннями, органами місцевого самоврядування, 

державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями 

усіх форм власності; 

5.19.15. налагоджує у робочому порядку співпрацю Наукового товариства 

університету з громадськими об’єднаннями міста Харкова, України та інших 

держав світу; 
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5.19.16. готує до підписання двосторонні та багатосторонні угоди про 

співробітництво між Науковим товариством університету та іншими 

організаціями відповідного профілю; 

5.19.17. підтримує зв’язки з науковим співтовариством, колишніми членами 

Наукового товариства університету. 

5.20. Організаційний відділ здійснює такі повноваження: 

5.20.1. організаційно забезпечує заходи за участю представників Наукового 

товариства університету та адміністрації Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна; 

5.20.2. забезпечує взаємодію апарату зі структурними підрозділами 

Наукового товариства університету; 

5.20.3. відповідає за реалізацію міждисциплінарних, університетських, 

сумісних зовнішніх та інших проектів; 

5.20.4. організовує відповідно до робочого плану Наукового товариства 

університету заходи Наукового товариства університету; 

5.20.5. звітує перед Головою Наукового товариства університету про 

проведення заходів відповідно до робочого плану Наукового товариства 

університету; 

5.20.6. забезпечує вирішення технічних питань діяльності Наукового 

товариства університету. 

 

6. Членство в Науковому товаристві 

6.1. Членами Наукового товариства є особи віком до 35 років (40 років для 

докторантів), які навчаються або працюють в Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна і є членами НСТ та РМВ факультетів чи 

РМВ науково-дослідних інститутів ХНУ імені В. Н Каразіна. 

6.2. Підставою для прийняття у члени Наукового товариства є особиста заява, 

подана на ім’я відповідного Голови НСТ чи РМВ факультету (далі – НТФ). 

До заяви додається заповнена заявником анкета члена Наукового товариства 

університету. Рішення про прийняття особи у члени Наукового товариства 

університету ухвалюється Зборами НСТ чи РМВ факультету. 

6.3. Член Наукового товариства університету за особистою заявою, поданою 

на ім’я Голови НСТ чи РМВ факультету, може в будь-який час вийти з нього 

за власним бажанням. 

6.4. Член Наукового товариства університету може бути виключений з нього 

у разі недотримання вимог Положення про Наукове товариство університету, 

невиконання обов’язків та інші дії, що негативно позначаються на діяльності 

НТФ Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  

6.5. Питання щодо прийняття та вибуття членів Наукового товариства 

університету вирішують Збори відповідного НСТ чи РМВ факультету. Такі 

рішення Зборів  фіксуються у протоколі засідання Зборів НСТ чи РМВ 

факультету та доводяться Секретарем НТФ відповідного НСТ чи РМВ 

факультету до відома членів Наукового товариства університету, належних 

до цього НТФ, а також до відома Секретаря Наукового товариства 

університету, який веде Реєстр членів Наукового товариства університету. 
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6.6. Датою вступу членів Наукового товариства університету та вибуття 

членів Наукового товариства університету за рішенням Зборів НТФ є дата 

ухвалення відповідного рішення. Датою вибуття члена Наукового товариства 

університету за особистим бажанням є дата подання Голові НТФ відповідної 

заяви. 

6.7. Членство в Науковому товаристві університету припиняється 

автоматично у разі припинення членом Наукового товариства університету 

навчання або роботи в Харківському національному університеті імені В. Н. 

Каразіна. Секретар Наукового товариства університету на основі одержаних 

від Секретаря НТФ відповідного НТФ даних робить про це запис у Реєстрі 

членів Наукового товариства університету. 

6.8. Член Наукового товариства університету протягом десяти днів з часу 

настання підстав автоматичного припинення його членства в Науковому 

товаристві університету може подати заяву на ім’я Голови Наукового 

товариства університету із проханням залишити його в якості почесного 

члена Наукового товариства університету. Секретар Наукового товариства 

університету веде окремий Реєстр почесних членів Наукового товариства 

університету. 

 

7. Права та обов'язки членів Наукового товариства університету 

7.1. Члени Наукового товариства університету мають право: 

7.1.1. обирати та бути обраними до складу керівних та інших органів 

Наукового товариства університету. 

7.1.2. брати участь в усіх заходах Наукового товариства університету і в 

обговоренні всіх питань діяльності Наукового товариства університету. 

7.1.3. висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності 

Наукового товариства університету. 

7.1.4. отримувати інформацію щодо поточної діяльності Наукового 

товариства університету. 

7.1.5. представляти результати своєї наукової роботи у виданнях Наукового 

товариства університету. 

7.1.6. звертатись до Наукового товариства університету за допомогою щодо 

захисту своїх інтересів. 

7.1.7. припиняти членство в Науковому товаристві університету. 

7.2. Члени Наукового товариства університету зобов’язані: 

7.2.1. сприяти досягненню мети та завдань Наукового товариства 

університету, дбати про зміцнення авторитету та підвищення позитивного 

іміджу Наукового товариства університету як самоврядної  наукової 

організації студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.  

7.2.2. виконувати вимоги Положення Наукового товариства університету та 

керівних органів Наукового товариства університету.  

7.2.3. брати активну участь у роботі НСТ та РМВ факультетів та діяльності 

Наукового товариства університету. 

7.2.4. надавати реально можливу допомогу Науковому товариству 

університету в його діяльності.  
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7.2.5. узгоджувати власну діяльність з діяльністю Наукового товариства 

університету.  

7.2.6. утримуватися від діяльності, що суперечить реалізації мети та 

здійсненню завдань НТУ. 

7.3. Припинення повноважень членів Апарату Правління Наукового 

товариства університету здійснюється за рішенням Правління Наукового 

товариства університету. Припинення членства у НТУ має наслідком 

одночасне припинення повноважень члена Апарату Правління НТУ. 

 

8. Наукове товариство факультету 

8.1. На факультетах діють наукові товариства факультетів, як основні органи 

Наукового товариства університету, що на фаховій основі об’єднують членів 

Наукового товариства університету, які займаються науковою діяльністю у 

відповідній галузі науки. 

8.2. На рівні факультету факультету чи Науково-дослідного інституту, 

Наукове товариство, складається з голів НСТ та РМВ, секретаря та членів 

НСТ та РМВ факультетів 

8.3. НТФ може створювати за фаховим принципом секції, підсекції, наукові 

групи, гуртки, дискусій клуби тощо. 

8.4. НТФ діє відповідно до цього Положення, Положення про відповідне 

НТФ із урахуванням особливостей науково-дослідної роботи на відповідного 

факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Положень про відповідні НТФ набувають чинності після підтвердження їх 

відповідності Типовому положенню про НТФ. 

8.5. Вищим органом наукового товариства факультету є Збори НТФ, що 

складається з членів НСТ та РМВ 

8.6. Компетенція та порядок проведення Зборів НТФ визначається цим 

Положенням та Положенням про відповідне НТФ. 

8.7. Виконавчим органом НТФ є Правління НСТФ та РМВФ.  

8.8. Компетенція та порядок проведення засідань Правління НСТФ та РМВФ 

визначається цим Положенням та Положенням про відповідне НТФ. 

 

9. Кошти та майно Наукового товариства університету 

9.1. Фінансовою основою діяльності наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених є кошти, визначені вченою радою 

університету на провадження діяльності наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених університету. 

9.2. Надані Науковому товариству університету кошти витрачаються на 

підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються або працюють в 

Університеті. 

9.3. Керівництво університету має всебічно сприяти створенню належних 

умов для діяльності Наукового товариства університету (надання 

приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, 

постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення 

інформаційних стендів тощо).  
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9.4. Наукове товариства університету оприлюднює інформацію про свою 

діяльність, зміни складу органів та статутних документів у обсягах та в 

порядку, визначеному законодавством.  

9.5.Підготовкою кошторису витрат займається секретаріат Наукового 

товариства 

9.6.Ухвалення кошторису відбувається на Конференції Наукового товариства  

9.7. Звіт про використання коштів Наукового товариства представляє голова 

Наукового товариства на Конференції Наукового товариства університету 

 

 

10. Прикінцеві положення Наукового товариства університету 

10.1. Це Положення набуває чинності з моменту його ухвалення 

Конференцією трудового колективу Університету. 

10.2. Усі акти Наукового товариства університету та НТФ, що суперечать 

Положенню Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

про Наукове товариство університету, є такими, що не мають юридичної 

сили. 

10.3. Правління Наукового товариства університету та Правління НСТ та 

РМВ факультетів приводять свою діяльність відповідно до цього Положення 

після набуття чинності цим Положенням. 

 
 




