
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО 
СТУДЕНТІВ, 

АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ 
І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

функціонує на Підставі Положення ПУЕТ 
(ДПСЯ ПД-9-7.1.5-267-53-22)



Співпраця НТСАДіМВ
з адміністрацією ПУЕТ

Координацію наукової та організаційної роботи НТСАДіМВ

здійснює перший проректор Педченко Наталія Сергіївна, д. е. н., професор.

Керівництво університету має право:
– отримувати інформацію про діяльність НТСАДіМВ (плани, звіти, копії протоколів

засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

– скликати позачергову Конференцію НТСАДіМВ;

– брати участь через своїх представників у заходах, що проводить НТСАДіМВ.

Керівництво ПУЕТ всебічно сприяє створенню належних умов для
діяльності товариства.



Мета функціонування 
Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених (НТСАДіМВ) –
створення і забезпечення сприятливих умов 

для науково-дослідної та інноваційної діяльності 
здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених Університету, 
об’єднання їхніх зусиль 

для вирішення актуальних проблем сучасної науки.



Діяльність НТСАДіМВ здійснюється за 
принципами:
- свободи наукової творчості,
- добровільності, 
- колегіальності, 
- відкритості,
- рівності права осіб, які навчаються, на участь у 
діяльності товариства.



Основні завдання НТСАДіМВ:
– прийняття актів, що регламентують їх організацію та діяльність;
– проведення організаційних, наукових та освітніх заходів;
– популяризація наукової діяльності серед студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих вчених Університету, залучення їх до реалізації наукових досліджень, 
програм, проектів, інноваційної діяльності та академічної мобільності; 
– представлення інтересів наукової молоді перед адміністрацією Університету
та іншими організаціями з питань науково-інноваційної роботи та розвитку
академічної кар’єри; 
– сприяння підвищення якості наукових досліджень;
– сприяння обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
– сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва.



Організаційна структура 
НТСАДіМВ

До складу НТС входять всі
ЗдВО, які навчаються в ПУЕТ

До складу РМВ входять
всі наукові та науково-педагогічні працівники

віком до 35 р., доктори наук – до 40 р.; 
докторанти, аспіранти які навчаються та/або

працюють в ПУЕТ



Організаційна структура 
НТСАДіМВ

КОНФЕРЕНЦІЯ –

вищий колегіальний орган НТСАДіМВ

представники
Наукового

товариства студентів

(НТС)

Рада молодих
вчених

(РМВ)

КООРДИНАТОР НТСАДіМВ –
завідувач науково-

організаційного відділу ПУЕТ

ГОЛОВА НТСАДіМВ –

особа віком до 35 р. (для докторантів – до 40 р.), 
яка навчається та/або працює в Університеті, 

обирається на Конференції НТСАДіМВ

СЕКРЕТАР НТСАДіМВ –

особа віком до 35 р. (для докторантів – до 40 р.), 
яка навчається та/або працює в Університеті, 

обирається на Конференції НТСАДіМВ



Участь у НТСАДіМВ

Здійснюється на добровільних засадах. 
До складу НТСАДіМВ входять:
• здобувачі вищої освіти усіх рівнів;
• наукові й науково-педагогічні працівники віком до 

35 років, доктори наук до – 40 років, докторанти, 
аспіранти.



Права 
учасників НТСАДіМВ

• обирати та бути обраними у керівні органи НТСАДіМВ; 

• брати участь в обговорення питань, пов’язаних з організаційною
діяльністю НТСАДіМВ та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;

• виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших
подібних заходах, що проводить НТСАДіМВ; 

• бути рекомендованими НТСАДіМВ на подання щодо нагородження
преміями, стипендіями, іншими видами відзнак і нагород, відповідно до 
чинного законодавства та Статуту Університету; 

• отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку НТСАДіМВ.



Обов'язки 
учасників НТСАДіМВ

• дотримуватись Положення про НТСАДіМВ ПУЕТ; 

• сумлінно та своєчасно виконувати покладені товариством на них 
обов’язки; 

• виконувати рішення керівних органів НТСАДіМВ; 

• активно брати участь у науковій роботі та заходах, що організовані
НТСАДіМВ; 

• надавати керівним органам НТСАДіМВ інформацію, необхідну для 
вирішення питань, пов’язаних з його діяльністю; 

• пропагувати діяльність НТСАДіМВ, сприяти підвищенню престижу та 
авторитету НТСАДіМВ університету.



Органи управління
Наукового товариства студентів (НТС)

Збори Наукового товариства
студентів є постійно діючим
колегіальним органом, який

виконує координаційні функції
та виконує поточну роботу

Секретар НТС
Обирається на зборах НТС 
простою більшістю голосів

прямим відкритим
голосуванням)

ГОЛОВА НТС  –
ЗдВО початкового, І або ІІ рівня вищої

освіти, який навчається в ПУЕТ.
Обирається на зборах НТС простою 

більшістю голосів прямим відкритим
голосуванням.



Науково-дослідна 
робота студентів передбачає:

• участь спільно з викладачами у виконанні кафедральних науково-
дослідних тем;

• проведення наукових досліджень під час виробничих практик, 
написання курсових, кваліфікаційних робіт;

• участь та допомога в організації конференцій, семінарів, тренінгів та 
інших зазодів, що сприяють популяризації науки серед студентської та 
учнівської молоді;

• публікація результатів власних наукових досліджень (статті, тези, 
зокрема збірник статей магістрів, Науковий вісник ПУЕТ та ін.);

• участь у роботі наукових гуртків, клубів.



На фото – робота клубу «Лідер»



Науково-практична конференція студентів 
ЗВО споживчої кооперації України «Інноваційні процеси 

та їх вплив на ефективність діяльності підприємства» 



Щорічна наукова студентська конференція
«Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості вищої освіти»



Щорічна наукова-практична конференція
«Наука і молодь у ХХІ ст»



Регіональний Конкурс  
«Від студентського самоврядування –

до самоврядування громад»



ІІ етап Всеукраїнського
конкурсу наукових робіт (МОН)



Можливості, передбачені
стипендіальною програмою

«Завтра.UA»  Фонду Віктора Пінчука
(стипендії, лекції за участі публічних осіб тощо) 



Молодіжний бізнес-центр ПУЕТ 
(сприяння розвитку підприємницьких ініціатив студентів)



Наукові пікніки до Днів науки 
(третя субота травня, 10 листопада), Ніч науки в ПУЕТ



Мотивація до підвищення
наукових активностей ЗдВО:

• компенсація витрат на публікації;

• фінансування відряджень з метою участі у наукових заходах;

• безкоштовна перевірка наукових робіт, публікацій на наявність
плагіату;

• перемоги у конкурсах, олімпіадах дають додаткові можливості та 
підвищені шанси на отримання заохочень:

- матеріальних (стипендії Укоопспілки, Вченої ради та ректорату 
ПУЕТ),

- нематеріальних (подяки ректора).



Вручення подяк ректора ПУЕТ 
за популяризацію наукової думки, вагомий особистий внесок

у реалізацію концепції діяльності університету
та з нагоди Всесвітнього дня науки, Міжнародного дня студента



Вручення подяк ректора ПУЕТ 
за популяризацію наукової думки, вагомий особистий внесок

у реалізацію концепції діяльності університету
та з нагоди Всесвітнього дня науки, Міжнародного дня студента



Вручення подяк ректора ПУЕТ 
за популяризацію наукової думки, вагомий особистий внесок

у реалізацію концепції діяльності університету
та з нагоди Всесвітнього дня науки, Міжнародного дня студента


