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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Студентське наукове екологічне товариство «Заповідне Побужжя» 

екологічне об'єднання, яке створене на добровільних засадах і об'єднує 

студентів-екологів НУК ім адм. Макарова.

1.1. Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти -  один з 

найважливіших засобів підвищення якості підготовки фахівців у вищій школі. 

Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що 

забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у 

відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним. 

Для виконання цих заходів у вищих навчальних закладах створюються наукові 

товариства та проблемні групи.

1.2. Наукове товариство -  організаційне утворення на кафедрі, учасниками 

якого є широке коло здобувачів вищої освіти факультету, що формується за 

напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних 

планів роботи кафедри. За підсумками роботи наукового товариства впродовж 

звітного періоду, його керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних 

студентів у науковій роботі за напрямком наукової діяльності кафедри до участі 

в науково-дослідній роботі на кафедрі екології та природоохоронних технологій.

1.3. Студентське наукове екологічне товариство «Заповідне Побужжя» 

(далі - Товариство) Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова (далі - Університет) є добровільним об’єднанням студентів, 

ліцеїстів та школярів, зацікавлених у поглибленому вивченні екології, 

проведенні науково-дослідних робіт та створенні й подальшій реалізації start-up 

проектів.

1.4. У рамках створеного студентського наукового екологічного 

товариства можуть створюватися проблемні групи.

1.5. Товариство діє відповідно до чинного законодавства України, 

наказами Міністерства освіти і науки України, Статуту Університету, наказів 

Ректора та цього Положення.

1.6. У своїй діяльності Товариство керується принципами рівноправності



членів, самоврядування, відкритості та прозорості діяльності, органічного 

зв'язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом.

1.7. За згодою керівників наукових товариств можуть проводитись 

міжкафедральні засідання Товариств та наукові конференції.

1.8. Товариство є незалежним від впливів політичних, релігійних та 

громадських об’єднань.

1.9. Розгорнутий річний план роботи Товариства та основні напрямки його 

наукових досліджень розробляються до початку навчального року відповідно до 

науково-дослідної тематики кафедри екології та природоохоронних технологій, 

затверджуються кафедрою протягом місяця з початку навчального року.

Наукове товариство створене у березні 2008 року, має свою символіку, 

емблему та іншу атрибутику.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є:

• виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково- 

дослідної роботи здобувачів вищої освіти;

• залучення обдарованої молоді до наукової діяльності;

• поглиблене вивчення студентами, ліцеїстами та школярами екології 

та питань збалансованого природокористування;

• набуття навичок науково - дослідної роботи та застосування 

отриманих знань на практиці;

• обговорення актуальних проблем екології та сталого розвитку;

• розширення загального професійного світогляду;

• створення й подальша реалізація start-up проектів;

• поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності 

кафедри екології та природоохоронних технологій за участю здобувачів вищої 

освіти.

2.2. Основними завданнями Товариства є:

• сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів з екології та 

збалансованого природокористування;



• залучення до роботи здобувачів вищої освіти, які виявляють інтерес 

до науково-дослідної роботи;

• організація науково-дослідної роботи студентів, ліцеїстів та школярів;

• створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу 

студентів, ліцеїстів та школярів;

• поглиблене вивчення здобувачами вищої освіти екологічних 

дисциплін;

• залучення студентів, ліцеїстів та школярів до участі в наукових 

конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і 

просвітницьких заходах;

• сприяння участі студентів у міжнародних проектах, програмах 

навчання і стажування за кордоном;

• апробація результатів науково-дослідної роботи студентів, ліцеїстів 

та школярів на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація 

в наукових виданнях;

• використання інформаційних джерел для наукового пошуку;

• підготовка студентів, ліцеїстів та школярів до самостійної наукової 

роботи;

• налагодження зв’язків з іншими студентськими та школярськими 

науковими організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, 

всеукраїнському та регіональному рівнях;

• проведення щорічного конкурсу екологічних проектів, есе, коміксів 

для ліцеїстів та школярів.

2.3. Для реалізації зазначеної мети і завдань члени Товариства повинні: 

регулярно (щонайменше один раз на два місяці) проводити засідання, в тому 

числі виїзні, з обговоренням підсумків наукових робіт, повідомлень, презентацій 

та ін.

2.4. Діяльність Товариства фіксується у протоколі кожного засідання, а 

наприкінці семестру та навчального року підводиться загальний підсумок його 

роботи.



3. ОСНОВНІ ФОРМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТОВАРИСТВА

3.1. Основними формами наукової роботи Товариства є:

• участь студентів у виконанні науково-дослідних робіт кафедри, в тому 

числі за госпдоговірною та ініціативною тематикою;

• виконання завдань дослідницького характеру під час проходження 

загально-екологічної, ландшафто-екологічної та виробничої практик;

• підготовка наукових публікацій, повідомлень з актуальних питань 

екології, сталого розвитку та збалансованого природокористування, виступи на 

засіданнях Товариства, наукових семінарах, конференціях та ін.;

• участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських 

наукових конкурсах, олімпіадах тощо;

• участь в науково-технічних заходах: конференціях, семінарах,

форумах, круглих столах та ін.;

• участь ліцеїстів та школярів у майстер-класах, воркшопах та 

інтерактивних лекціях, які організовують учасники Товариства.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ГУРТКОМ

4.1. Загальне керівництво діяльністю студентського наукового Товариства 

здійснює керівник.

4.2. Керівник - науково-педагогічний працівник Університету, який 

призначається та звільняється від виконання обов’язків керівника гуртка 

відповідно до рішення кафедри.

4.3. Керівник діє відповідно до цього Положення.

4.4. Керівник виконує наступні функції:

• розробляє план діяльності Товариства на навчальний рік та подає його 

на затвердження кафедрою;

• координує науково-дослідну роботу Товариства;

• виносить на обговорення Товариства основні питання його діяльності;

• сприяє науковій роботі членів Товариства;

• організовує та проводить не менше одного засідання Товариства на



два місяці;

• зобов’язаний забезпечити постійне висвітлення інформації з фото- та 

відео- додатками на \УЕВ-сторінці кафедри, факультету про наукові заходи, 

організовані членами Товариства, або в яких вони беруть участь;

• вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю Товариства.

4.5. Керівник Товариства зобов'язаний подавати інформацію про його 

роботу на вимогу науково-дослідної частини, декана факультету, завідувача 

кафедрою та щорічно до 20 червня подавати звіт про діяльність Товариства за 

календарний рік за встановленою формою.

4.6. Організаційна робота Товариства здійснюється старостою, який 

обирається відкритим голосуванням на засіданні та затверджується науковим 

керівником Товариства.

5. ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИСТВІ

5.1. Товариство функціонує на основі добровільного членства.

5.2. Членом Товариства може стати кожен студент Університету, а також 

ліцеїст чи школяр, який цікавиться поглибленим вивченням екології та хоче 

набути навичок дослідницької роботи.

5.3. Прийом в члени Товариства проводиться на черговому засіданні за 

особистою заявою студента, ліцеїста або школяра.

5.4. Член Товариства має право:

• здійснювати наукову, науково-дослідницьку та винахідницьку 

діяльність з екології, сталого розвитку та збалансованого природокористування 

під керівництвом науково-педагогічного працівника кафедри екології та 

природоохоронних технологій;

• брати участь в обговоренні та вирішенні всіх питань діяльності 

Товариства;

• обирати та бути обраним до керівних органів Товариства;

• сприяти залученню до Товариства або дискусійного клубу нових

членів;



• брати участь у всіх заходах, що організовуються в межах діяльності 

Товариства;

• представляти результати наукової роботи, виступати з доповідями й 

науковими повідомленнями на засіданнях Товариства;

• брати участь у наукових та науково-технічних заходах: конференціях, 

семінарах, форумах, круглих столах, олімпіадах, виставках та конкурсах різного 

рівня та ін.;

• публікувати свої роботи в загальноакадемічних та інших наукових 

(вітчизняних та зарубіжних) виданнях;

• переходити за власним бажанням із одного студентського наукового 

Товариства в інший;

• отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від наукового 

керівника, старости та членів Товариства.

5.5. Член Товариства зобов’язаний:

• дотримуватись цього Положення;

• брати участь у діяльності Товариства шляхом проведення науково- 

дослідної та організаційної роботи.

5.6. Членство в Товариства припиняється:

• за власним бажанням члена Товариства;

• за рішенням не менше 2/3 членів Товариства у випадках порушення 

цього Положення;

• у зв’язку з відрахуванням з числа студентів Університету.

5.6. Кількість членів студентського наукового Товариства повинна 

складати більше, ніж 12 студентів.

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТАРОСТИ ТОВАРИСТВА

6.1. До обов’язків старости Товариства належить:

• складання спільно з науковим керівником планів і звітів про роботу 

Товариства та своєчасне представлення їх до наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного університету



кораблебудування імені адмірала Макарова;

• систематичне проведення організаційної роботи;

• сприяння своєчасному виконанню плану наукових робіт членами 

Товариства;

• систематичне інформування наукового Товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова про роботу Товариства;

• періодичний звіт про роботу на засіданнях Товариства;

• забезпечення зв’язку Товариства із науковим товариством студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова;

• представлення інтересів Товариства у науковому товаристві 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Товариства може бути реорганізованим або ліквідованим за 

пропозицією кафедри, факультету наказом Ректора.

7.2. Дане Положення погоджується деканом факультету, завідувачем 

кафедри, керівником науково-дослідної частини та проректором з наукової 

роботи.

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з наукової роботи

Керівник НДЧ 

Декан ФЕТБ

Завідувач кафедри екології 
та природоохоронних технологій

Керівник студентського наукового 
екологічного товариства «Заповідне

Г. Г. Трохименко

О.Л. Гіржева


