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Положення  

про Наукове товариство аспірантів, докторантів і молодих вчених 

 

1 Загальні положення 

1.1 Наукове товариство аспірантів, докторантів і молодих вчених  є 

частиною системи громадського самоврядування ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет» («ПДТУ»). 

1.2 У роботі Наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих 

вчених беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів - 40 років), які 

навчаються або працюють у ДВНЗ «ПДТУ». 

1.3 Наукове товариство аспірантів, докторантів і молодих вчених 

забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у 

ДВНЗ «ПДТУ» зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки 

наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. 

1.4 У своїй діяльності Наукове товариство  аспірантів, докторантів і 

молодих вчених керується законодавством, статутом  ДВНЗ «ПДТУ» та 

Положенням про наукове товариство  аспірантів, докторантів і молодих 

вчених.  

 2 Принципи роботи 

2.1 Наукове товариство  аспірантів, докторантів і молодих вчених діє 

на принципах: 

 - свободи наукової творчості;   

- добровільності, колегіальності, відкритості; 

- рівності права осіб, які навчаються або працюють, на участь у 

діяльності Наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених. 

 3 Завдання та функції  

3.1. Наукове товариство  аспірантів, докторантів і молодих вчених: 

- проводить організаційні, наукові та освітні заходи; 



- популяризує наукову діяльність сприяє залученню осіб, які 

навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності; 

- представляє інтереси  аспірантів, докторантів і молодих вчених перед 

адміністрацією ДВНЗ «ПДТУ» та іншими організаціями з питань наукової 

роботи та розвитку академічної кар’єри; 

- сприяє підвищенню якості наукових досліджень; 

- сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками; 

- сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва; 

- взаємодіє з Національною академією наук України та національними 

галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами; 

- приймає акти, що регламентує його організацію та діяльність;  

- за погодженням з науковим товариством аспірантів, докторантів і 

молодих вчених керівництво ДВНЗ «ПДТУ» приймає рішення про 

відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з університету 

та їх поновлення на навчання 

- виконує інші функції, передбачені Положенням про наукове 

товариство  аспірантів, докторантів і молодих вчених, статутом ДВНЗ 

«ПДТУ» та  законами України. 

4.Структура та органи управління 

4.1 Органи управління Наукового товариства  аспірантів, докторантів і 

молодих вчених формуються на демократичних засадах шляхом виборів.  

4.2 Вищим органом управління Наукового товариства  аспірантів, 

докторантів і молодих вчених є Рада молодих вчених яка обирається на 

загальних зборах молодих вчених 

4.2. Загальні збори Ради молодих вчених: 

- ухвалюють Положення про Раду молодих вчених, вносять до нього 

зміни і доповнення; 

- визначають мету і завдання діяльності Ради молодих вчених; 

- затверджують план роботи Ради молодих вчених та звіт про його 

виконання; 

- обирають голову Ради молодих вчених, його заступників, секретаря; 

- заслуховують звіт голови Ради молодих вчених. 

4.3.Ухвали Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів 

членів Ради молодих вчених. 

4.4. Положення про Раду молодих вчених, план роботи, а також зміни до 

них, після обговорення і затвердження на загальних зборах Ради молодих 

вчених, затверджуються вченою радою університету. 



4.5. Голова Ради обирається Радою молодих вчених з числа членів ради 

на першому засіданні новообраної ради.  

4.6. Склад та голова Ради молодих вчених затверджуються на засіданні 

вченої ради університету. Дата затвердження нового складу Ради молодих 

вчених вченою радою є датою початку повноважень Ради молодих вчених 

нового скликання. 

4.7. Голова Ради молодих вчених: 

- представляє інтереси Наукового товариства  аспірантів, докторантів і 

молодих вчених в усіх структурних підрозділах університету, а також 

організаціях та установах в Україні та за її межами; 

- виступає від імені Ради молодих вчених, ініціює ухвалення та 

розривання угод, здійснює поточну, передбачену конкретними проектами, 

програмами та угодами, діяльність в інтересах Наукового товариства  

аспірантів, докторантів і молодих вчених, розподіляє обов’язки між членами 

активу Ради молодих вчених; 

- ініціює планування наукової роботи Ради молодих вчених; 

- розробляє тематику наукових конференцій, семінарів, симпозіумів у 

співпраці із представниками структурних підрозділів університету; 

- подає на затвердження склад делегацій Ради молодих вчених на 

наукових форумах та інших заходах різних рівнів; 

- звітує про роботу перед Загальними зборами Ради молодих вчених та 

вченою радою університету. 

4.8.Голова Ради молодих вчених здійснює взаємодію з проректором з 

наукової роботи, та із структурними підрозділами університету; несе 

відповідальність за виконання Радою молодих вчених функцій, затверджених 

дійсним Положенням.   

4.9.Заступник голови Ради обирається на засіданні Ради молодих вчених 

з числа членів ради. Заступник здійснює повноваження, передані їм Головою 

Ради молодих вчених.  

4.10.Рада молодих вчених готує за результатами роботи річний звіт, 

який є складовою річного звіту ДВНЗ «ПДТУ». 

     

5. Забезпечення діяльності  

 

5.1. Для забезпечення діяльності Наукового товариства  аспірантів, 

докторантів і молодих вчених ректорат надає йому приміщення та створює 

необхідні умови для його ефективної діяльності. 

5.2. Ректорат та вчена рада університету допомагає Науковому 

товариству  аспірантів, докторантів і молодих вчених:  

- у проведенні науково-комунікаційних заходів і висвітлені їхніх 

результатів;  

- у своєчасному наданні Раді молодих вчених інформації, яка сприяє 

вирішенню завдань, що стоять перед нею. 



5.3 Фінансовою основою діяльності наукового товариства  аспірантів, 

докторантів і молодих вчених є кошти, визначені вченою радою ДВНЗ 

«ПДТУ». 

 6. Порядок внесення змін до Положення 

 

 6.1. Дійсне Положення, а також усі зміни і доповнення до нього 

затверджуються вченою радою університету і реєструються у встановленому 

порядку. 

6.2. Зміни до Положення можуть вноситись членами Ради молодих 

вчених і прийматися через відкрите голосування на Загальних зборах 

Наукового товариства  аспірантів, докторантів і молодих вчених 

університету. Прийняті зміни розглядаються та затверджуються вченою 

радою університету. 
 

7. Заключні положення. 

 

7.1. Реорганізація або ліквідація Наукового товариства  аспірантів, 

докторантів і молодих вчених ДВНЗ «ПДТУ» відбувається за рішенням 

вченої ради університету згідно з діючим законодавством, нормативними 

документами МОН України та Статутом університету. 

7.2. Положення Наукового товариства  аспірантів, докторантів і 

молодих вчених затверджено на зборах трудового колективу співробітників 

ДВНЗ «ПДТУ» 30.03.2016р. 

 

 

 

 Голова Ради      В.В.Бурлака 


