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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про наукове товариство аспірантів, докторантів і молодих 
вчених Національної металургійної академії України (далі – 
Положення) визначає основні засади створення та діяльності 
наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених (далі – 
Товариства) Національної металургійної академії України (далі – 
НМетАУ) як самоврядного об’єднання аспірантів, докторантів та 
молодих вчених, які здобувають вищу освіту та/або працюють у 
НМетАУ, що сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до 
наукової роботи в молодіжному середовищі. 

1.2. Положення розроблене у відповідності до Законів України «Про 
освіту», «Про вищу освіту», «Про основу державної політики в сфері 
науки і науково-технічної діяльності», нормативних документів 
Міністерства освіти і науки України щодо організації наукової 
діяльності у закладах вищої освіти, Положення про науково-технічну 
діяльність НМетАУ та Статуту НМетАУ. 

1.3. Товариство у своїй діяльності керується Законом України "Про вищу 
освіту", іншими законодавчими актами України, нормативними 
документами Міністерства освіти і науки України, Статутом НМетАУ 
та цим Положенням. 

1.4. Товариство може мати власну символіку, штампи, власний сайт, 
членський квиток та інші засоби ідентифікації. 

1.5. Зміни до Положення вносяться Конференцією трудового колективу 
НМетАУ після ухвалення Загальними зборами Товариства за 
поданням Ради молодих вчених НМетАУ. 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА 

2.1. Основною метою діяльності Товариства є всебічне сприяння науковій, 
інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих 
вчених; представництво і сприяння у реалізації професійних, 
інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав молодих 
вчених; сприяння міжуніверситетській та міжнародній мобільності  та 
інтеграції молодих вчених. 

2.2. У своїй діяльності Товариство керується принципами: 
- свободи наукової творчості; 
- добровільності, колегіальності, відкритості; 
- рівності права осіб, які працюють та/або навчаються, на участь у 
діяльності Товариства; 

2.3. Основними завданнями Товариства є: 



 

- представництво інтересів аспірантів, докторантів і молодих вчених 
перед адміністрацією НМетАУ та іншими організаціями з питань 
наукової роботи та розвитку академічної кар’єри; 

- сприяння підвищенню якості наукових досліджень; 
- громадський контроль за дотриманням прав молодих вчених у  
НМетАУ; 

- сприяння обміну інформацією між молодими вченими та 
дослідниками; 

- сприяння розвитку міжуніверситетського та міжнародного 
співробітництва; 

- взаємодія з Національною академією наук України та 
національними галузевими академіями наук, науковими та науково-
дослідними установами; 

- співпраця та координація роботи з Науковими товариствами інших 
закладів вищої освіти  та наукових установ; 

- розвиток всебічного співробітництва з іноземними університетами, 
науковими та науково-дослідними установами, та підприємствами; 

- популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, 
сприяння залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та 
інноваційної діяльності. 

2.4. Для виконання своїх завдань Товариство: 
- здійснює пошук талановитих дослідників серед осіб, які навчаються 
у НМетАУ, та надає їм всебічну підтримку; 

- проводить організаційні, наукові та освітні заходи відповідно до 
мети і принципів своєї діяльності; 

- подає пропозиції Вченій раді НМетАУ щодо кандидатур на 
отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо; 

- збирає та оперативно розповсюджує інформацію про проведення 
наукових заходів, конкурсів, а також про діяльність фондів та 
організацій, що здійснюють грантову підтримку наукових 
досліджень; 

- висвітлює наукову діяльність молодих вчених на інтернет-сайті 
НМетАУ, у періодичних виданнях НМетАУ та інших засобах 
масової інформації; 

- бере участь та сприяє в розробці і реалізації проектів, що можуть 
бути запропоновані підприємствами та організаціями незалежно від 
форми власності та форми господарювання, в тому числі з 
іноземними, або їх представництвами чи підрозділами; 

- здійснює інші види діяльності, які відповідають меті та завданням 
Товариства і не суперечать принципам його діяльності та 
законодавству України; 

- ухвалює акти, що регламентують його організацію та діяльність. 
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3. ЧЛЕНСТВО У ТОВАРИСТВІ 

3.1. Членство у Товаристві є добровільним. 

3.2. Членами Товариства можуть бути особи віком до 35 років (для 
докторантів – 40), які навчаються та/або працюють у НМетАУ, 
активно займаються науковою діяльністю, погоджуються з метою та 
завданнями Товариства, визнають зазначені у цьому Положенні 
засади його діяльності і виявляють бажання працювати в ньому. 

3.3. Рішення щодо прийняття у члени Товариства ухвалюється Радою 
молодих вчених на підставі заяви, що подається кандидатом на ім'я 
Голови Товариства, і набуває чинності з моменту його ухвалення. 

3.4. Члени Товариства мають право: 
1) обирати та бути обраними до керівних органів Товариства; 
2) брати участь в обговоренні питань, пов'язаних з діяльністю 

Товариства, та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань; 
3) виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших 

заходах, що проводить Товариство; 
4) бути рекомендованими Товариством до нагородження преміями, 

стипендіями, подяками, державними нагородами та іншими 
видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та 
Статуту НМетАУ; 

5) отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку 
Товариства; 

6) вимагати від керівних органів Товариства виконання своїх 
обов’язків, визначених цим Положенням. 

3.5. Члени Товариства можуть мати інші права, які не суперечать 
законодавству України, Статуту НМетАУ, цьому Положенню та 
закріплені рішеннями Загальних зборів Товариства. 

3.6. Члени Товариства зобов'язані: 
1) дотримуватись вимог цього Положення; 
2) сумлінно та своєчасно виконувати покладені на них Товариством 

обов'язки; 
3) виконувати рішення керівних органів Товариства; 
4) подавати звіт про свою роботу на вимогу керівних органів 

Товариства; 
5) брати активну участь у науковій роботі, виступати з доповідями на 

заходах, що організовані Товариством; 
6) надавати керівним органам Товариства необхідну інформацію для 

вирішення питань, пов'язаних з його діяльністю; 
7) пропагувати діяльність Товариства, сприяти підвищенню його 

престижу та авторитету. 
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3.7. У Товаристві відсутня система членських внесків чи інших 
обов’язкових платежів. 

3.8. Припинення членства у Товаристві. 
3.8.1. Припинення членства у Товаристві здійснюється за особистою 

заявою на ім'я Голови Товариства. 
3.8.2. Член Наукового товариства, який не виконує покладених на нього 

обов'язків, визначених цим Положенням, може бути позбавлений 
членства за рішенням Ради молодих вчених. 

3.8.3. Особа, яка позбавлена членства у Товаристві за рішенням Ради 
молодих вчених впродовж одного місяця має право подати апеляцію 
до Загальних зборів Товариства. Рішення Загальних зборів Товариства 
є остаточним. 

3.8.4. Членство у Товаристві особи, яка перестала відповідати вимогам, 
зазначеним в пункті 2.2 цього Положення, автоматично припиняється, 
крім випадків передбачених цим Положенням. 

3.9. Особам, які мають особливі заслуги перед Товариством або зробили 
важливі досягнення чи відкриття в науці, рішенням Загальних зборів 
Товариства може надаватись статус Почесного члена Товариства. 

Почесний член Товариства користується усіма правами, що 
визначені для членів Товариства, за виключенням права бути 
обраними до керівних органів Товариства. 

Статус почесного члена Наукового товариства зберігається 
довічно. 

4. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА 

4.1. Загальні збори Товариства. 
4.1.1. Вищим колегіальним керівним органом Товариства є Загальні збори 

Товариства, які визначають загальні засади функціонування 
Товариства та його керівних органів і контролюють їхню діяльність. 

4.1.2. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства відноситься: 
1) внесення змін і доповнень до Положення і подання їх для 

затвердження Конференції трудового колективу НМетАУ; 
2) визначення основних напрямків діяльності Товариства; 
3) обрання членів Ради молодих вчених та прийняття рішення про 

дострокове припинення їх повноважень; 
4) обрання Голови Товариства та прийняття рішення про дострокове 

припинення його повноважень; 
5) обрання за поданням Голови Товариства Заступника Голови та 

прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень; 
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6) обрання секретаря Товариства та прийняття рішення про 
дострокове припинення його повноважень; 

7) прийняття рішення про утворення інших органів Товариства та їх 
ліквідацію; 

8) затвердження за поданням Голови Товариства щорічного плану 
діяльності Товариства, внесення змін та доповнень до нього; 

9) заслуховування щорічного звіту Голови Товариства про діяльність 
Товариства та Ради молодих вчених; 

10) затвердження за поданням Ради молодих вчених символіки 
Товариства, форм бланків, штампів, членських квитків та інших 
засобів ідентифікації Товариства; 

11) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства; 
12) прийняття інших рішень щодо діяльності Товариства, які не 

суперечать меті і завданням Товариства, Статуту НМетАУ та 
чинному законодавству. 

4.1.3. Загальні збори Товариства можуть збиратись у черговому або 
позачерговому порядку. Про час і місце проведення Загальних зборів 
члени Товариства повідомляються не пізніше ніж за тиждень. 

4.1.4. Чергові Загальні збори Товариства скликаються не рідше одного разу 
на рік Головою Товариства. 

4.1.5. Позачергові Загальні збори Товариства можуть скликатись за 
рішенням Ради молодих вчених або за письмово оформленою 
вимогою не менш ніж половини членів Товариства, або за рішенням 
Конференції трудового колективу НМетАУ. 

4.1.6. Загальні збори вважаються правоможними, якщо на них присутні 
більше половини членів Товариства. 

4.1.7. На Загальних зборах Товариства можуть бути присутніми делеговані 
Вченою радою НМетАУ представники керівництва НМетАУ з правом 
дорадчого голосу. 

4.1.8. Рішення Загальних зборів ухвалюються відкритим голосуванням 
простою більшістю голосів, крім випадків, передбачених цим 
Положенням. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови 
Товариства є вирішальним. 

4.1.9. Право голосу на загальних зборах мають усі члени Товариства. 
Кожен член Товариства має один голос. 

4.1.10. Члени Товариства на Загальних зборах можуть голосувати особисто 
або за наявності поважних причин делегувати своє право голосу 
іншим членам Товариства, про що має бути розписка відсутнього. У 
розписці мають бути вказані прізвище, ім’я та по батькові 

 6



 

відсутнього, причина відсутності на зборах, а також прізвище, ім’я та 
по батькові особи, якій він делегує своє право голосу. Розписка 
завіряється підписом відсутнього. 

4.1.11. Рішення про припинення діяльності Товариства, дострокове 
припинення повноважень Голови Товариства та Заступника Голови, 
членів Ради молодих вчених приймаються таємним голосуванням 
трьома чвертями голосів від кількості присутніх на Загальних зборах. 

4.1.12. Головує на Загальних зборах Голова Товариства або, в разі його 
відсутності чи припинення повноважень, Заступник Голови 
Товариства. 

4.1.13. Під час Загальних зборів секретарем Товариства ведеться протокол. 
Протокол Загальних зборів підписується головуючим та секретарем 
Товариства. Протоколи Загальних зборів зберігаються в Раді молодих 
вчених. 

4.1.14. Інші питання порядку проведення Загальних зборів за необхідності 
вирішуються Загальними зборами під час їх проведення. 

4.1.15. Рішення Загальних зборів є обов’язковими для виконання Радою 
молодих вчених та всіма членами Наукового товариства. 

4.2. Рада молодих вчених (далі – РМВ). 
4.2.1. РМВ є постійно діючим колегіальним виконавчим органом 

Товариства, який виконує координаційні функції та керує поточною 
роботою Товариства в період між скликаннями Загальних зборів. 

4.2.2. До складу РМВ входять: 
- за громадськими посадами Голова, Заступник Голови та секретар 
Товариства; 

- виборні члени РМВ, які обираються Загальними зборами 
Товариства з числа членів Товариства. 
Кількість виборних членів РМВ визначається рішенням Загальних 
зборів. У складі РМВ мають бути представлені усі факультети 
НМетАУ. 

4.2.3. Виборні члени РМВ обираються Загальними зборами товариства 
шляхом відкритого голосування строком на 2 роки. Правом висунення 
кандидатур до РМВ користуються усі члени Товариства. 

4.2.4. Дострокове припинення повноважень членів РМВ відбувається за 
рішенням Загальних зборів Товариства, яке ухвалюється шляхом 
таємного голосування. 
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4.3. Голова Товариства. 
4.3.1. Голова Товариства обирається Загальними зборами Товариства 

таємним голосуванням з числа членів Товариства, строком на 2 роки. 
4.3.2. Голова Товариства є членом Вченої ради НМетАУ за громадською 

посадою. 
4.3.3. Голова Товариства: 

- здійснює керівництво поточною роботою Товариства та РМВ; 
- скликає Загальні збори Товариства та засідання РМВ, головує на 
них, підписує ухвалені документи; 

- координує діяльність Товариства з керівництвом НМетАУ в особі 
Проректора НМетАУ з наукової роботи. 

- в період між засіданнями РМВ діє в межах своїх повноважень; 
- презентує Товариство на заходах поза межами НМетАУ; 
- може делегувати окремі повноваження своєму заступникові. 

4.3.4. Дострокове припинення повноважень Голови Товариства може 
відбутись за власним бажанням або за рішенням Загальних зборів 
Товариства, яке ухвалюється шляхом таємного голосування. 

4.4. Заступник Голови Товариства. 
4.5.1. Заступник Голови Товариства обирається Загальними зборами 

Товариства шляхом відкритого голосування строком на 2 роки. Право 
висунення кандидатури на посаду Заступника Голови належить 
обраному Голові Товариства. 

4.5.2. Заступник Голови Товариства: 
- виконує обов’язки Голови Товариства за його відсутності; 
- розробляє і погоджує річний план діяльності Наукового товариства; 
- забезпечує контроль за виконанням, розпоряджень, річного плану 
діяльності; 

- висвітлює діяльність Наукового товариства у засобах масової 
інформації. 

4.5.3. Дострокове припинення повноважень Заступника Голови Товариства 
може відбутись за власним бажанням або за рішенням Загальних 
зборів Товариства, яке ухвалюється шляхом таємного голосування. 

4.6. Секретар Товариства. 
4.6.1. Секретар Товариства обирається Загальними зборами Товариства 

шляхом відкритого голосування строком на 2 роки. Право висунення 
кандидатури на посаду секретаря Товариства належить обраному 
Голові Товариства. 

4.6.2. Секретар Товариства: 
- організує засідання РМВ; 
- веде діловодство РМВ; 
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- OpI'aHl3yC I ripOBoAlITL 3a BKa3lBKOio rOJIoBu aOO 3aCTylHI{Ka TOIOBH

otiK'ryBarrri'I 'ra iirdlopuynauHrr rineHiB Hayxonoro ToBapr{cTBa 3
TIO'IOIII{HX IIH'TAHb:

- BHKOliyc po6oTy 3 [iAfoToBKr{ Ao Br4AaHHr MeToAHrrHux Ta iuurux
Ma'r'epianiB.

4.6.3. i {ocrpaxai}e rrpulrnrlerrrlfi rroBHoBaxeHb ceKperap{ 
'I'onapncrBa 

Moxre
ni46y'rHci, 3a BJraoHkrM 6a>r<arrH-flM a6o sa piureuuxrvr 3aralrsux :6opin
TorapuclBa, {Ke yxB€urroerbct uIJItxoM TaeMHoro roJrocyBaHHt.

5. CNIBgi}AIIfl TOBAPTICTBA 3 KEPIBHIIUTROM HMETAY

5. L KepiBlr?rrirno I-IMc'r'AV:
- cilpr4ri: /-{ig.irr,lrocri'I'onapHcrBa;
- orBoprce yMonu, neo6xiAni .qnq eQer<runuoi Aisnruocri TonapracrBa;
- HaAat: rrpumirqeuHx, nae6.ni, oprrexuixy, la6esueqye rene$ounlrll

3n"i3rilM, rrocrifinlrM /IocrynoM ,qo Inrepnery, silnoAprm uicqs Ans
1  ' r ,

ricTarioililerirrrr i i'i illopMalll Hirlrx cTeI{/(lB Tolqo.

5.2. KepiBr{?iiii'Bo IIMeTAY N{a€ rpaBo:
- orpl{}'iyBarH iHoopnaaqiro upo AisnrnicTb Tonapncrna (nnaulr, sniru,

xonii npororolin 3aciAaHb, iH$opnrarlirc rpo [ororrHy AisnrHicrb
'i'oirioi;

- '.la piiuei.IruiM l{oirQepeirqii rpy.qoBoro KorreKruBy I-IMeIAY crnurarn

no:a.iepi'ori 3aralr,ni :6opu TonapracrBa y BHnaAKax HeAorpEMaHHt
rcepinriuncu opraHaMr4 Tonapucrna Craryry HMeTAV a6o rlboro
llo;ic>xeirlix;

- 6pa"tir y'qacrb qepe3 cnoix [peAcraBnnxin i: ropaAquM roJrocoM y
3axo/iex, rr{o npoBozr[r'rb r<cpinni opraHlr Toaapuc'rna.

5.3. 3a6opoiltic'r'Lcr{ rrp{N{e a6o orocepe/{KoBane BrpfraHH{ repinHnqrna
HMcTAV y lignr,sicrt HayKoBoro roBapprcrBa, 3or(peMa y $oprraynaHnx
repiruxr, opranio Tonapucrna, o6pauru rocaAoBrrx oci6, npoqec i
npu iiux'r-i>i loul,r'r4 p i ureHr.

5.4. Oir.raiiconolo ocrroBoro ,qismnocri Tonapucrna e Korurr4, rusHa.reHi
R,tcrloxi rlalioro FIMc'r'AV.

I'olona I'I&1i11611nao roRapncrBa

ac u iir ar-itiB, lion'r'{ip alrli n

i nro:ltixlrx iirerrn.x
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