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ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

1. Загальні положення

1.1. Товариство молодих вчених Національного університету фізичного 

виховання і спорту України (далі -  Товариство) є добровільним самоврядним 

об'єднанням наукових співробітників, викладачів, аспірантів та докторантів 

(далі -  молодих вчених) Національного університету фізичного виховання і 

спорту України (далі -  Університет) віком не старше 35 років - спеціалісти 

без ступеню та кандидати наук; віком до 40 років - докторанти і доктори 

наук.

1.2. Товариство покликано сприяти професійному становленню і 

науковому розвитку молодих вчених, накопиченню досвіду наукових 

досліджень, творчому зростанню, максимальному використанню наукового 

потенціалу молоді Університету.

1.3. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством 

України, Статутом Університету і цим Положенням.

1.4. Діяльність членів Товариства здійснюється на громадських засадах.

1.5. Товариство здійснює свою діяльність на основі принципів 

добровільності, рівноправності всіх членів Товариства, самоврядування, 

законності і гласності.

1.6. Координація діяльності Товариства здійснюється, ректором 

Університету, проректором з наукової роботи Університету.
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2. Мета, завдання і основні напрями діяльності Товариства 

2.1. Товариство здійснює свою діяльність з метою: 

2.1.1. організаційного об’єднання молодих вчених Університету для 

ініціативної наукової праці і розвитку професійних контактів з науковими 

установами та вищими навчальними закладами в Україні та за її межами; 

2.1.2. сприяння підготовці кадрів для академічної науки та освіти, 

виконання наукових досліджень, поширення досягнень науки у сфері 

фізичної культури та спорту; 

2.1.3. надання допомоги молодим вченим Університету у створенні 

сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності; 

2.1.4. сприяння встановленню більш тісних зв’язків між старшим і 

молодшим поколіннями вчених, забезпечуючи тим самим спадковість у 

науковій діяльності; 

2.1.5. виконання ролі представництва молодих вчених у Вченій раді 

Університету;  

2.1.6. організації наукових заходів за участю молодих вчених, 

проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, 

симпозіумів, круглих столів тощо.  

2.2. Для досягнення поставленої мети Товариство: 

2.2.1. сприяє професійному росту наукової молоді Університету, 

підтримує молодіжні наукові ініціативи; 

2.2.2. сприяє поширенню (впровадженню) результатів досліджень 

молодих вчених; 

2.2.3. організує інформаційне забезпечення наукової молоді: надає 

інформацію про премії, гранти, конференції, семінари та інші заходи щодо 

підтримки наукової молоді; 

2.2.4. організує і проводить наукові конференції, науково-практичні 

семінари, круглі столи, курси, семінари тощо; 

2.2.5. сприяє організації і забезпеченню участі молоді в різних 

молодіжних конкурсах наукових праць, що проводяться в рамках 
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Університету, Міністерства освіти і науки України та інших установ; 

2.2.6. бере участь в обговоренні конкурсних робіт, у підготовці 

наукових статей, експертизі робіт молодих вчених та аспірантів; 

2.2.7. сприяє пошуку можливостей для оприлюднення результатів 

наукових досліджень. 

2.3. Основні напрями діяльності Товариства: 

2.3.1. ініціює питання наукового і громадського життя, вносить 

пропозиції і бере участь у виробленні рішень, що стосуються наукової молоді  

Університету; 

2.3.2. розвиває міжнародні контакти з молодіжними, благодійними 

організаціями, університетами та бере участь в програмах по обміну 

досвідом наукових досліджень; 

2.3.3. бере участь у міжнародних, загальноукраїнських, 

міжрегіональних, регіональних та інших наукових проектах і програмах;  

2.3.4. сприяє організації і проведенню спортивно-оздоровчих і 

культурно-масових заходів серед молоді; 

2.3.5. подає клопотання про надання молодим вченим матеріальної 

допомоги, пільгових путівок тощо; 

2.3.6. здійснює іншу діяльність в інтересах наукової молоді, що не 

суперечить чинному законодавству України та Статуту Університету. 

 

3. Порядок формування Ради Товариства 

3.1. Керівним органом Товариства є Рада. Голова Ради Товариства 

призначається ректором університету. 

3.2. Склад Ради включає Голову Ради Товариства, заступника Голови 

та Секретаря Ради Товариства і представників від кожного факультету та 

науково-дослідного інституту Університету. 

3.3. Кандидатури заступника Голови та Секретаря Ради Товариства 

затверджуються на Загальних зборах Товариства за поданням Голови Ради зі 

складу членів Товариства.  
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3.4. Кандидатури представників факультетів та науково-дослідного 

інституту Університету подаються відповідними структурними підрозділами 

Університету і затверджуються на Загальних зборах Товариства. 

3.5. Рада своїм рішенням може залучати до свого складу провідних 

науковців Університету незалежно від їхнього віку. 

  

4. Вихід з числа членів Товариства та заміна членів Товариства 

4.1. Молоді вчені можуть в будь-який час за власним бажанням вийти 

зі складу Товариства шляхом подання відповідної заяви Голові Ради 

Товариства. 

4.2. Молоді співробітники вибувають зі складу Товариства  по 

досягненні граничного віку для молодих вчених (відповідно до пункту 1.1.).  

4.3. Виключення членів Товариства рішенням Товариства може 

здійснюватися у випадках: 

4.3.1. невиконання ними рішень Товариства; 

4.3.2. звільнення (відрахування) з числа співробітників, аспірантів та 

докторантів Університету. 

 

5. Права то обов’язки членів Товариства 

5.1. Члени Товариства мають право: 

5.1.1. обирати і бути обраними до Ради Товариства; 

5.1.2. брати участь у Загальних зборах Товариства, проявляти 

ініціативу, викладати свої погляди, вносити на розгляд будь-які пропозиції і 

брати участь у вільному обговоренні всіх питань, запропонованих до 

розгляду; 

5.1.3. на підставі власного бажання, висловленого у встановленому 

порядку, у будь-який момент добровільно припинити своє членство в 

Товаристві. 

5.2. Члени Товариства зобов’язані: 

5.2.1. дотримуватися цього Положення і виконувати рішення 
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Товариства; 

5.2.2. виконувати прийняті на себе зобов’язання, керуватися у своїй 

діяльності метою, завданнями і напрямами діяльності Товариства; 

5.2.3. у будь-якій своїй діяльності, що стосується компетенції 

Товариства, дотримуватись рішень Товариства.  

 

6. Голова Ради Товариства: 

6.1. організує і керує роботою Товариства протягом періоду власних 

повноважень; 

6.2. представляє інтереси Товариства перед ректоратом та Вченою 

радою Університету, при взаємодії з юридичними чи фізичними особами, 

виконує інші представницькі функції; 

6.3. здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно до цього 

Положення; 

6.4. підписує документи, що стосуються діяльності Товариства; 

6.5. приймає рішення про скликання і терміни проведення чергового 

засідання Ради Товариства, вирішує питання підготовки і проведення 

Загальних зборів Товариства; 

6.6. головує на засіданнях Ради та Загальних зборах Товариства. 

 

7. Порядок роботи Ради 

7.1. Рада проводить свої засідання в міру необхідності. 

7.2. Рада вважається правомочною приймати рішення, якщо на її 

засіданні присутні більше половини членів Ради. Рішення приймаються 

відкритим голосуванням простою більшістю голосів. 

7.3. Рада правомочна приймати рішення з будь-яких питань діяльності 

Товариства. 

 

8. Загальні збори Товариства 

8.1. Загальні збори Товариства скликаються не рідше двох разів на рік. 
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8.2. Загальні збори на своєму засіданні відповідно до порядку денного: 

8.2.1. обговорюють найважливіші питання діяльності і чергові завдання 

Товариства; 

8.2.2. приймають Положення про Товариство, розглядають і вносять 

зміни і доповнення до цього Положення. 

8.3. Загальні збори Товариства є легітимними за присутності не менше 

50 %  від загальної кількості членів Товариства. 

8.4. Рішення Загальних зборів Товариства вважається чинним, якщо за 

це рішення проголосувало більше половини присутніх на Загальних зборах 

Товариства. 

 

9. Порядок внесення змін і доповнень до Положення 

9.1. Зміни і доповнення до цього Положення розробляються Радою 

Товариства, приймаються Загальними зборами Товариства та 

затверджуються ректором Університету. 

 

Завідувач відділу докторантури 

та аспірантури Л. В. Денисова 

Положення_ТОВАРИСТВА_МОЛОДИХ_ВЧЕНИХ.pdf


