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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
вчених Житомирського державного університету імені Івана Франка (далі - 
Наукове товариство) є частиною системи громадського самоврядування 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (далі - 
Університет).

1.2. Наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів осіб, які 
навчаються або працюють в університеті, зокрема, з питань наукової діяльності, 
підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

1.3. Членами Наукового товариства можуть бути здобувані вищої освіти 
першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо- 
наукового) рівня вищої освіти очної (денної та вечірньої) та заочної форми 
навчання, докторанти й молоді вчені, які активно займаються науковою 
діяльністю.

1.4. Наукове товариство керується законодавством України, Статутом 
університету, Положенням про раду молодих вчених Житомирського 
державного університету імені Івана Франка та даним Положенням.

2. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАУКОВОГО 
ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

2.1. До складу Наукового товариства Університету входять:
- Рада Наукового товариства Університету;
- Ради Наукових товариств факультетів / навчально-наукових

інститутів (далі - ННІ);
- Наукові товариства факультетів/ННІ.
2.1.1. До складу Ради Наукового товариства Університету входять голови 

Рад Наукових товариств факультетів / ННІ Університету, серед яких 
обираються голова, заступник голови та секретар Наукового товариства 
Університету.

2.1.2. Структурними підрозділами Ради Наукового товариства 
Університету є Ради, обрані на факультетах І в ННІ, які керують роботою 
Наукових товариств факультетів / ННІ. Вони складаються з голови, заступника 
голови, секретаря, котрі обираються на першому засіданні Наукового 
товариства факультету / ННІ.

2.1.3. Наукові товариства факультетів / ННІ складаються з представників 
від кожної освітньо-професійної й освітньо-наукової програми та 
розподіляються на три секції:

— Секція 1: здобувані вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти;

- Секція 2: здобувані вищої освіти другого (магістерського) рівня 
вищої освіти;
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- Секція 3: здобувані вищої освіти третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти, докторанти та молоді вчені.

Робота Секції 3 регулюється Положенням про раду молодих вчених 
Житомирського державного університету імені Івана Франка.

2.2. Наукові товариства факультетів / ННІ є первинними структурними 
одиницями Наукового товариства Університету й співпрацюють із науковими 
школами, науково-дослідними центрами та лабораторіями факультетів / ННІ, 
кафедрами, науково-методичними радами факультетів / ННІ, органами 
студентського самоврядування та радами Університету.

2.3. Органом управління Наукового товариства є його Рада, яка 
формується на демократичних засадах шляхом виборів.

2.4. Ради Наукового товариства факультетів / ННІ мають право:
- залучати здобувачів вищої освіти до роботи в наукових гуртках та 

проблемних групах;
- подавати пропозиції щодо нагородження переможців та призерів 

олімпіад і конкурсів, відзначати наукових керівників і кращих організаторів 
наукової діяльності здобувачів вищої освіти;

- установлювати й розвивати контакти з науковими товариствами 
інших закладів вищої освіти.

2.5. Ради Наукового товариства Університету та факультетів І ННІ 
зобов’язані:

- приймати акти, що регламентують організацію їх діяльності;
- залучати здобувачів вищої освіти всіх рівнів, докторантів і молодих 

вчених до проведення організаційних, наукових та освітніх заходів;
- популяризувати наукову діяльність серед здобувачів вищої освіти всіх 

рівнів, докторантів і молодих вчених, а також сприяти їх залученню до наукової 
роботи та інноваційної діяльності;

- представляти інтереси здобувачів вищої освіти, докторантів і молодих 
вчених перед адміністрацією Університету, іншими організаціями з питань 
наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

- сприяти обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
- сприяти розвитку міжуніверситетського та міжнародного 

співробітництва;
- взаємодіяти з Національною академією наук України та національними 

галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
- забезпечувати участь представників Ради в щорічній звітній науковій 

конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
2.6. Наукове товариство діє на принципах:
- свободи наукової творчості;
- добровільності, колегіальності, відкритості;
- рівності права на участь у діяльності Наукового товариства.
2.7. Наукове товариство та його Ради працюють згідно з планом роботи, 

який складається на період в один навчальний рік та затверджується на 
першому засіданні Ради Наукового товариства Університету.
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2.8. Рада Наукового товариства Університету розглядає планові та інші 
питання в ході засідань згідно із затвердженим планом. Контроль організації та 
проведення засідань здійснює голова Ради Наукового товариства Університету. 
Рада Наукового товариства співпрацює з головою Ради молодих вчених 
Університету. Звітування Ради Наукового товариства здійснюється на 
розширеному засіданні Наукового товариства в кінці навчального року.

2.9. Опікується роботою Наукового товариства Університету куратор, 
доктор наук, обраний зі складу Ради докторів наук Університету та 
затверджений рішенням Вченої ради Університету на початку навчального 
року. Кураторами Наукових товариств факультетів / ННІ є координатори 
наукової діяльності факультетів / ННІ.

2.10. За погодженням з Науковим товариством керівництво Університету 
приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора 
філософії, з Університету та їх поновлення на навчання.

2.11. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність 
Наукового товариства, крім випадків, коли така діяльність суперечить 
законодавству, статуту чи завдає шкоди Університету.

2.12. Ректор Університету всебічно сприяє створенню належних умов для 
діяльності Наукового товариства.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, 
АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

3.1. Основними завданнями Наукового товариства є:
- активізація різних видів науково-дослідної діяльності здобувачів 

вищої освіти, докторантів і молодих вчених з метою забезпечення глибокого й 
повного оволодіння обраною спеціальністю, формування навичок самостійного 
проведення наукових досліджень і творчого підходу до вирішення актуальних 
науково-практичних та теоретичних проблем;

- координація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти, 
докторантів і молодих вчених Університету;

- залучення здобувачів вищої освіти, докторантів і молодих вчених 
до активної участі в науково-дослідній діяльності кафедр факультетів / ННІ 
Університету в складі наукових шкіл, науково-дослідних центрів та 
лабораторій, наукових гуртків, проблемних груп;

- популяризація серед здобувачів вищої освіти, докторантів і 
молодих вчених досягнень науки і техніки, посилення наукової складової в їх 
підготовці;

— інформування членів Наукового товариства про можливість участі у 
всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, семінарах, конкурсах, 
олімпіадах та міжнародних програмах наукового обміну, отримання наукових 
грантів;

- розширення міжнародних науково-дослідницьких зв’язків
здобувачів вищої освіти, докторантів та молодих вчених Університету.

7



4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

4.1. Члени Наукового товариства мають право:
- обирати представників Ради Наукового товариства Університету та 

факультетів / ННІ і бути обраними до них;
- вільно висловлювати та подавати пропозиції в обговоренні питань 

діяльності Наукового товариства;
- брати участь у роботі Наукового товариства;
- отримувати вичерпну інформацію щодо діяльності Наукового 

товариства.
4.2. Члени Наукового товариства зобов’язані:
- дотримуватися вимог цього Положення;
- брати активну участь у діяльності Наукового товариства;
- виконувати рішення Наукового товариства.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Положення затверджується конференцією трудового колективу 
Університету й уводиться в дію наказом ректора.

5.2. Зміни та / або доповнення до цього Положення вносяться в порядку 
встановленому для його прийняття та вводяться в дію наказом ректора.

5.3. Відповідальність за актуалізацію цього Положення та контроль за 
його виконанням несуть посадові особи Університету відповідно до їх 
функціональних обов’язків.
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АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТУ

№ 
прим.

Куди передано 
(підрозділ)

Дата 
передачі Прізвище та ім ’я Підпис 

отримувача Примітки

1.

Навчально- 
науковий 
інститут 

педагогіки

27.09.2021 Валентина 
Танська

2.

Навчально- 
науковий 
інститут 

філології та 
журналістики

27.09.2021 Олексій 
Башманівський

3.

Навчально- 
науковий 
інститут 

іноземної 
філології

27.09.2021 Марина 
Полховська

С

4.
Фізико- 

математичний 
факультет

27.09.2021 Анатолій 
Франовський

5. Історичний 
факультет 27.09.2021 Олександр 

Жуковський
\ / / /1 л

6. Природничий 
факультет 27.09.2021 Руслана 

Романюк

7.
Соціально- 

психологічний 
факультет

27.09.2021 Ірина Тичина /Ж /у

8.

Факультет 
фізичного 

виховання і 
спорту

27.09.2021 Тамара Кутек

1 к/ / //

/д

9. Навчальний 
відділ 27.09.2021 Ігор 

Вербовський

10.
Навчально- 
методичний 

відділ
27.09.2021 Альона Гирина /

С/ /

11.
Відділ 

моніторингу 
якості освіти

27.09.2021 Юлія Словінська

12.
Відділ 

аспірантури та 
докторантури

27.09.2021 Інеса Новіцька
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АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ з документом

№ пор. Прізвище та ім ’я Підпис 
ознайомленої особи

Дата 
ознайомлення Примітки

1. Валентина Танська 27.09.2021

2. Олексій Башманівський 27.09.2021

3. Марина Полховська 27.09.2021

4. Анатолій Франовський 27.09.2021

5. Олександр Жуковський -У* 27.09.2021

6. Руслана Романюк Лт}/ 27.09.2021

7. Ірина Тичина 27.09.2021

8. Тамара Кутек 27.09.2021

9. Ігор Вербовський 27.09.2021

10. Альона Гирина
\

/ 27.09.2021

11. Юлія Словінська / /// 27.09.2021

12. Інеса Новіцька 27.09.2021
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АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ 
зміни

№ листа (сторінки/пункти) Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну

Дата 
внесення 

зміни

Дата 
введення 

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульованого

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ЗО.
31.
32.
33.
34.
35.
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АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

№ 
йор.

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Дата 
ревізії

Підпис Висновок щодо 
адекватності

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ЗО.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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