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1. Загальні положення
1Л. «ЕІоложення про наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького» (далі -  
Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 №1556-УІЕ

1.2. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
вчених Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З.Ґжицького (далі -  Наукове товариство) є частиною 
системи громадського самоврядування Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького 
(далі -  Університет).

1.3. У своїй діяльності Наукове товариство керується законодавством, 
Статутом Університету та цим Положенням.

1.4. Органи управління Наукового товариства формуються на 
демократичних засадах шляхом виборів.

1.5. Положення про Наукове товариство затверджується Конференцією 
трудового колективу Університету.

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



1.7. Ректор Університету всебічно сприяє створенню належних умов для 
діяльності Наукового товариства (надає приміщення, меблі, оргтехніку, 
забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, 
відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

1.8. Фінансовою основою діяльності Наукового товариства є кошти, 
визначені вченою радою Університету.

2. Мета, принципи діяльності та функції Наукового товариства
2.1. Метою Наукового товариства є забезпечення захисту прав та 

інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо 
питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну 
знаннями.

2.2. Наукове товариство діє на принципах:
1) свободи наукової творчості;
2) добровільності, колегіальності, відкритості;
3) рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності Наукового 

товариства.
2.3. Функції Наукового товариства:
1) приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність;
2) проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
3) популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє 

залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної 
діяльності;

4) представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань 
наукової роботи;

5) сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
6) сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
7) сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
8) взаємодіє з Національною академією наук України та національними 

галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами.
2.4. За погодженням з Науковим товариством керівництво Університету 

приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора 
філософії, з Університету та їх поновлення на навчання.

3. Членство у Науковому товаристві
3.1. Членами Наукового товариства є студенти, аспіранти, докторанти і 

молоді вчені віком до 35 років (докторанти -  до 40 років), які навчаються або 
працюють в Університеті, подали заяву на вступ до Наукового товариства і 
прийняли участь у зборах Наукового товариства на факультеті.

3.2. Члени Наукового товариства мають право:
1) обирати та бути обраним в Раду Наукового товариства;
2) брати участь у обговоренні усіх питань діяльності Наукового 

товариства;
3) брати участь у заходах, які організовані Науковим товариством;



4) отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку 
Наукового товариства.

3.3. Члени Наукового товариства зобов’язані:
1) дотримуватись цього Положення;
2) виконувати рішення Наукового товариства, прийняті в межах їх 

повноважень, визначених цим Положенням;
3) виконувати обов’язки, які покладені на них Науковим товариством.
3.4. Припинення членства у Науковому товаристві здійснюється за 

умови:
1) подання особистої заяви про припинення членства у Науковому 

товаристві (за рішенням Ради Наукового товариства);
2) досягнення віку 35 років (докторантами - 40 років);
3) завершення навчання або роботи в Університеті;
4) рішення Ради при недотриманні норм цього Положення.
3.5. Членство у Науковому товаристві призупиняється на період 

академічної відпустки або відпустки по догляду за дитиною.

4. Структура Наукового товариства
Збори Наукового товариства на факультеті (далі -  Збори) є вищим 

органом управління Наукового товариства на факультеті;
Секретар Наукового товариства на факультеті (далі -  Секретар) очолює 

Наукове товариство на факультеті;
Рада Наукового товариства (далі -  Рада) є керівним органом Наукового 

товариства;
Голова Ради Наукового товариства (далі -  Голова) очолює Наукове 

товариство.

5. Збори Наукового товариства на факультеті
5.1. Повноваження Зборів:
1) обрання Секретаря і його заступника;
2) обрання двох представників з числа студентів, які є членами 

Наукового товариства шляхом відкритого голосування простою більшість 
голосів за умови присутності більшості складу Наукового товариства на 
факультеті;

3) заслуховування звіту Секретаря та прийняття рішення щодо його 
схвалення;

4) розгляд та вирішення питань діяльності Наукового товариства на 
факультеті;

5) внесення пропозицій змін та доповнень до цього Положення.
5.2. Рішення Зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх 

членів Наукового товариства на факультеті.
5.3. Збори скликаються не менше ніж один раз на рік.
5.4. Позачергові Збори можуть скликатися за ініціативи Секретаря або 

більшості членів Наукового товариства на факультеті.
5.5. Рішення Зборів фіксуються у протоколах засідань.



7.8. Рішення Ради фіксуються у протоколах засідань.

8. Голова Ради Наукового товариства
8.1. Повноваження Голови:
1) організація, загальне керівництво та контроль за діяльністю 

Наукового товариства;
2) облік членів Наукового товариства;
3) звіт на засіданні Ради про діяльність Наукового товариства;
4) представництво Наукового товариства.
8.2. Голова обирається почергово з числа Секретарів на засіданні Ради 

шляхом відкритого голосування простою більшість голосів за умови 
присутності більшості складу Ради.

8.3. Заступник Голови обирається почергово з числа заступників 
Секретарів на засіданні Ради шляхом відкритого голосування простою 
більшість голосів,за умови присутності більшості складу Ради.

8.4. Термін повноважень Голови і його заступника становить 4 місяці.

Розглянуто та схвалено на засіданні ради молодих вчених Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С.З.Ґжицького (протокол №1 від 20 лютого 2017 року).

Розглянуто та схвалено на засіданні ректорату Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С.З.Ґжицького (протокол №4 від 21 лютого 2017 року).


