


8) взаємодія з Національною академією наук України та національними галузевими 

академіями наук, науковими та науково-дослідними установами; 

9) виконання інших функцій, передбачених положеннями про наукові товариства 

студентів, аспірантів докторантів і молодих вчених. 

2.3. За погодженням з Науковим товариством керівництво Академії приймає рішення 

про відрахування, поновлення на навчання осіб, які здобувають ступінь доктора філософії та 

доктора наук. 

 

3. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

 

3.1. У роботі Наукового товариства беруть участь особи віком до 35 років (докторанти 

– до 40 років), які працюють або навчаються в академії. 

3.2. Керівним органом Наукового товариства є Рада Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв (далі – Рада). 

 

4. ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА РАДИ 

4.1. Рада здійснює свою діяльність за затвердженим щорічним планом роботи. 

4.2. Функції Ради: 

− надає пропозиції керівництву академії щодо координації науково-дослідної роботи  

студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених, науково-педагогічних і наукових кадрів, 

інтеграції освітніх і наукових процесів, підвищення якості наукових досліджень; 

− розглядає найважливіші питання, окреслені завданнями Ради. 

4.3. Завдання Ради: 

− координація науково-дослідної роботи студентів, аспірантів, докторантів, молодих  

вчених, науково-педагогічних та наукових кадрів академії,  

− обговорення шляхів інтеграції освітніх і наукових процесів, підвищення якості  

наукових досліджень; 

− сприяння участі молодих вчених у наукових олімпіадах, проведенні та організації  

науково-дослідної роботи; 

− поліпшення якості та активізації наукових досліджень, що проводяться в академії; 

− створення та організація роботи різноманітних наукових гуртків, наукових  

товариств, спільних об’єднань молодих вчених відповідно до пріоритетів наукової 

діяльності; 

− співробітництво з радами молодих вчених вищих навчальних закладів України,  

інших міністерств та відомств; 

− аналіз основних проблем щодо питань міжнародного обміну аспірантів, науково- 

педагогічних та наукових кадрів з метою проведення спільних наукових досліджень, участі в 

наукових форумах, виконання наукових грантів; 

− обговорення кандидатур на здобуття академічних стипендій, премій для молодих  

вчених; 

− аналіз соціальних проблем молодих вчених. 

4.4. Для виконання вказаних завдань Рада в установленому порядку може користуватися 

правом: 

− співробітництва і взаємодії зі структурними підрозділами академії; 

− створювати робочі групи, секції з різних наукових проблемних питань; 

− делегувати представників для участі в проведенні міжнародних, всеукраїнських  



науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених; 

− координувати свою діяльність з органом студентського самоврядування, з іншими  

студентськими об’єднаннями та науковими осередками тощо; 

− співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних  

закладів інших країн, міжнародними студентськими та науковими організаціями для 

виконання своїх завдань у межах визначених повноважень. 

 

5. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РАДИ 

5.1. Рада формується на демократичних засадах шляхом виборів з числа студентів, 

аспірантів (віком до 35 років), докторантів, науково-педагогічних та наукових кадрів 

академії (віком до 40 років). 

5.2. Персональний склад Ради затверджується ректором академії строком на два роки. 

5.3. Участь в роботі Ради є частиною функціональних обов’язків членів Ради, які  

є науково-педагогічними та науковими працівниками академії. 

5.4. Голова ради, заступник голови та секретар ради обираються членами Ради на 

першому засіданні після оновлення складу прямим відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів. 

5.5. Засідання Ради проводяться згідно з щорічним планом роботи. 

5.6. Рішення Ради проводяться простою більшістю. За результатами засідання 

складається протокол, який підписується головою та секретарем Ради. 

5.7. Завдання Голови Ради: 

− організація роботи Наукового товариства; 

− делегування обов’язків між членами Ради; 

− координація діяльності робочих груп, секцій з різних наукових проблемних питань; 

− скликання і проведення засідання Ради; 

− надання пропозицій проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків  

відповідно до основних напрямів діяльності Ради; 

− звітування про роботу Наукового товариства на засіданні Вченої ради. 

 

6. ФІНАСОВІ КОШТИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА АКАДЕМІЇ 

6.1. Наукове товариство академії не виконує фінансових функцій. 

6.2. Фінансовою основою діяльності Наукового товариства є кошти, визначені Вченою 

радою академії. 

 

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА АКАДЕМІЇ 

7.1. Ректор академії всебічно сприяє створенню належних умов для ефективної 

діяльності Наукового товариства (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує 

телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відводить місця для 

встановлення інформаційних стендів тощо). 

7.2. Всі структурні підрозділи академії сприяють найповнішому інформаційному 

забезпеченню та діяльності Наукового товариства. 

7.3. Адміністрація академії не має права втручатися в діяльність Наукового товариства, 

окрім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, статуту чи завдає шкоди 

інтересам академії. 

 

Проректор з наукової роботи  

та міжнародних зв’язків                                                                                   С.Х. Литвин 


