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1. Загальні положення 

 
1.1. Юридичний факультет є навчальним, науковим і культурно-освітнім 

структурним підрозділом університету, створеним для реалізації навчально-
освітніх, науково-дослідних і культурно-просвітницьких завдань вищої школи 
України у сфері правознавства. 

1.2. Юридичний факультет структурно об'єднує кафедри: філософії та 
теорії права; конституційного,  адміністративного та фінансового права; 
цивільного права; правосуддя; європейського права та порівняльного 
правознавства; кримінального права і криміналістики. 

У структурі факультету функціонують допоміжні структурні підрозділи: 
криміналістична лабораторія; кодифікаційна лабораторія, ксерокопіювальна 
лабораторія, комп’юретний клас та міжкафедральна лабораторія, юридична 
клініка студентів. 

Допоміжні структурні підрозділи сприяють виконанню факультетом 
освітньої діяльності, проведенню наукових досліджень, виховної та культурно-
просвітницької роботи. 

1.3. У своїй діяльності юридичний факультет керується: Конституцією 
України; міжнародними нормативними актами з питань регламентування вищої 
освіти та надання освітніх послуг у цій сфері, чинними в Україні; Законами 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими законами та підзаконними  
актами України; Статутом Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича; власною Концепцією розвитку факультету. 

Юридичний факультет може використовувати власну емблему, печатку з 
емблемою, офіційні бланки, а також почесні відзнаки, грамоти, листи подяки 
тощо з метою стимулювання сумлінної праці працівників та успішного 
навчання студентів, аспірантів, докторантів факультету. 

Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, 
передбаченому Статутом університету. 

1.4. Місцезнаходження юридичного факультету: м. Чернівці, вул. 
Університетська, 19. 

 
2. Предмет діяльності юридичного факультету 

 
2.1. Предмет діяльності юридичного факультету складає: 
2.1.1. Надання на високому рівні вищої правничої освіти в Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича. 
2.1.2. Підготовка юристів за наступними освітньо-кваліфікаційними 

рівнями: бакалавра, спеціаліста та магістра права. 
2.1.3. Підготовка фахівців найвищої кваліфікації у сфері юридичних наук 

кандидатів та докторів наук у відповідності з затвердженим у встановленому 
порядку планом їх підготовки та індивідуальними контрактами. 

2.1.4. Перепідготовка та підвищення кваліфікації юристів у різних сферах 
освітньої, наукової та практичної діяльності. 



2.1.5. Сприяння розвитку української вищої правничої школи, поширення 
науково-практичних правничих знань, вдосконалення освітнього процесу у 
галузі права. 

2.1.6. Організація, координація і проведення фундаментальних та 
прикладних науково-дослідних робіт у сфері правознавства, сприяння 
українському правотворчому та правозастосовчому процесам. 

2.1.7. Запровадження рейтингового оцінювання освітніх, науково-
дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу. 

2.1.8. Вжиття достатніх заходів, у тому числі шляхом запровадження 
відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного 
плагіату в наукових роботах науково-педагогічних, інших працівників і 
здобувачів вищої правничої освіти та притягнення їх до дисциплінарної та 
іншої відповідальності. 

2.1.9. Створення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти. 

2.1.10. Забезпечення необхідних умов для здобуття вищої правничої освіти 
особами з особливими освітніми потребами. 

2.1.11. Участь у забезпеченні всебічного розвитку України через 
формування людського капіталу. 

2.1.12. Формування особистості майбутнього правника шляхом 
патріотичного, правового, екологічного виховання студентів, утвердження в 
учасників освітнього процесу гуманістичних моральних цінностей, соціальної 
активності, активної та принципової громадянської позиції і відповідальності, 
здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися. 

2.1.13. Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі 
освітньої, наукової та інноваційної діяльності. 

2.1.14. Створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 
процесу їхніх здібностей і талантів. 

2.1.15. Поширення правових знань серед населення, підвищення правової 
культури громадян. 

2.1.16. Відродження, збереження та пропагування українських правничих 
традицій, здійснення культурно-просвітницької діяльності. 

2.1.17. Моніторинг ринку праці у сфері правозастосування працівників та 
потреб громадянського суспільства у висококваліфікованих працівниках-
правниках. 

2.1.18. Підготовка підручників, навчальних посібників, курсів лекцій та 
іншої навчальної і навчально-методичної юридичної літератури, випуск 
періодичних видань у галузях юридичної науки і освіти. 

2.1.19. Здійснення міжнародного співробітництва та партнерства у межах 
України з юридичними та іншими закладами, організаціями, установами, 
підприємствами чи їх об'єднаннями в рамках угод, підписаних університетом. 

2.1.20. Здійснення іншої, не забороненої законодавством України діяльності, 
пов'язаної з метою та функціональними завданнями факультету і університету. 

 



3. Управління юридичним факультетом 

 
3.1. Безпосереднє управління діяльністю юридичного факультету здійснює 

його декан. Його права, обов’язки та відповідальність визначаються законами 
України «Про освіту», «Про вищу освіту» і Статутом Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича та уточнюються у 
визначених вищезазначеними нормативними актами межах цим Положенням. 

Навчальний процес на юридичному факультеті здійснюється у таких 
формах: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; 
контрольні заходи.  

Основними видами  навчальних  занять   на юридичному факультеті є: лекція; 
лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація.  

Юридичним факультетом може  бути  встановлено інші види навчальних 
занять. 

3.2. Декан є представником юридичного факультету у відносинах з 
державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та 
фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених 
вищезазначеними нормативними актами. 

3.3. Декан повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання 
відповідно до профілю факультету. Одна і та ж сама особа не може перебувати 
на посаді декана більше як два строки. 

3.4. Декан може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. 
Повноваження керівника юридичного факультету визначаються Положенням 
про юридичний факультет, яке затверджується Вченою радою університету. 

3.5. Декан видає розпорядження щодо діяльності усіх підрозділів 
факультету, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього 
процесу. Ці розпорядження можуть бути скасовані ректором університету, 
якщо вони суперечать законодавству, статуту Університету чи завдають шкоди 
інтересам університету. 

3.6. Декан факультету в межах наданих йому повноважень: 
- організовує діяльність юридичного факультету; 
- відповідає за результати діяльності факультету перед колективом 

факультету, вченою радою університету та ректором університету; 
- забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін; 
- контролює дотримання всіма підрозділами факультету штатно-

фінансової дисципліни; 
- здійснює контроль за якістю роботи науково-педагогічних та інших 

працівників; 
- забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого 

громадського контролю за діяльністю факультету; 
- сприяє та створює умови для діяльності органів студентського 

самоврядування, організацій профспілок працівників факультету та студентів, 
громадських організацій та студентських ініціатив, які діють на факультеті чи 
заявили про себе. 



3.7. Декан факультету: 
3.7.1. Затверджує функціональні обов'язки заступників декана, завідувачів 

кафедр та інших структурних підрозділів, видає розпорядження з цих питань. 
3.7.2. Проводить періодичні наради із заступниками, завідувачами кафедр 

та керівниками інших структурних підрозділів, рішення яких мають 
рекомендаційний характер. 

3.7.3. Затверджує плани та обсяги видання навчально-методичних 
розробок, надає дозволи на друкування таких матеріалів. 

3.7.4. Затверджує індивідуальні навчальні плани та графіки навчання, 
клопоче перед ректором про надання дозволів на навчання студентам за такими 
планами, здійснює контроль за їх виконанням. 

3.7.5. Призначає комісію для прийняття заборгованості студентів, підписує 
відомості для повторного перескладання академзаборгованостей студентами 
денної та заочної форми навчання. 

3.7.6. Надає дозволи на вільне відвідування лекцій з навчальних дисциплін, 
складання академрізниці студентам, переведеним або поновленим на навчання 
або претендентам на переведення чи поновлення на паралельне навчання на 
юридичному факультету. 

3.7.7. Готує подання та клопотання керівництву університету щодо 
обрання працівників факультету на посади професорсько-викладацького 
складу та прийняття на роботу допоміжного персоналу факультету. 

3.7.8. Визначає порядок використання коштів у межах норм, виділених 
університетом за результатами господарської діяльності, дає розпорядження 
щодо їх використання, здійснює контроль за їх цільовим використанням. 

3.7.9. Контролює діяльність кафедр, інших структурних підрозділів. 
3.7.10. Візує навчальні плани підготовки аспірантів за відповідними 

науковими спеціальностями. 
3.7.11. Бере участь у роботі комісій по прийому вступних іспитів до 

аспірантури, складанню кандидатських мінімумів та екзаменаційних комісій по 
випуску бакалаврів, спеціалістів і магістрів права. 

3.7.12. Погоджує кандидатури студентів та працівників факультету для 
поїздки за кордон у навчальних, наукових та навчально-методичних цілях. 

3.7.13. Затверджує перезарахування предметів студентами, що 
переводяться з інших спеціальностей чи поновлюються у складі студентів 
юридичного факультету. 

3.7.14. Бере участь у роботі приймальної комісії, здійснює контроль за 
дотриманням правил вступу на факультет та випуску бакалаврів, спеціалістів і 
магістрів права. 

3.7.15. Репрезентує юридичний факультет у зовнішніх зв'язках. 
3.7.16. Вирішує інші питання відповідно до законодавства України та 

Статуту університету. 
3.8. Виключні повноваження декана: 
3.8.1. Право підпису: 
а) залікових та іспитових відомостей студентів; 
б) рапортів про відрахування студентів та поновлення студентів факультету; 



в) рапортів про переведення студентів факультету з однієї форми на іншу, 
надання повторного курсу навчання, академічних відпусток, та відпусток щодо 
догляду за дитиною; 

г) студентських квитків, залікових квитків; 
д) візування договорів на підготовку фахівців на факультеті; 
е) візування документів студентам для виїзду за кордон та інших 

документів студентів, які потребують посвідчення гербовою печаткою; 
є) угод про співробітництво і партнерство, не пов'язаних з виконанням 

фінансово-грошових зобов'язань, з юридичними факультетами та вузами, 
правоохоронними органами, громадськими організаціями, іншими правничими 
інстанціями; 

ж) за дорученням керівництва університету. 
3.8.2. Право затвердження: 
а) педагогічного навантаження викладачів кафедр; 
б) розкладу занять, проведення заліків та іспитів; 
в) графіків навчального процесу; 
г) переліку дисциплін, з яких плануються заліки та іспити. 
3.9. Для організації роботи факультету за поданням декана ректором 

університету можуть призначатись та звільнятись заступники декана. Термін 
повноважень заступників закінчується одночасно з повноваженнями декана. 
Новопризначений декан може запропонувати їм продовжити виконання цих 
обов'язків з наступним затвердженням на посаді ректором університету. 

3.10. Колегіальним органом управління юридичним факультетом є його 
Вчена рада. Повноваження вченої ради факультету визначаються вченою радою 
університету. Склад вченої ради факультету формується на засадах, визначених 
частиною третьою і четвертою статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та 
Статутом університету. 

3.11. Вчену раду факультету очолює її голова, який обирається таємним 
голосуванням з числа членів вченої ради факультету, що мають науковий 
ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради простою 
більшістю голосів від персонального складу ради. До складу вченої ради 
факультету входять за посадами: декан факультету, заступники декана, зав. 
кафедрами, керівник профспілкової організацій факультету, а також виборні 
представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників 
і обираються з числа професорів, докторів філософії, докторів наук (по два від 
кожної кафедри), виборні представники аспірантів, докторантів, студентів, 
керівники органів студентського самоврядування факультету відповідно до 
квот, визначених статутом університету. 

 Вибори до складу вченої ради факультету починаються за 30 календарних 
днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. 

3.12. За рішенням вченої ради університету до складу вченої ради 
факультету можуть входити також представники роботодавців. При цьому не 
менш як 75 відсотків складу вченої ради факультету повинні становити наукові, 
науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10 відсотків – виборні 
представники з числа студентів. 



3.13. Виборні представники з числа працівників факультету обираються 
вищим колегіальним органом громадського самоврядування факультету за 
поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні 
представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих 
таємних виборів. 

3.14. Дострокова заміна обраних у відповідних колективах членів Вченої 
ради факультету можлива за їх власним бажанням, або за рішенням зборів 
відповідного структурного підрозділу, що його висунув, більшістю 2/3 голосів 
присутніх з обов'язковою присутністю декана юридичного факультету під час 
розгляду цього питання. 

3.15. Рішення вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженнями 
декана факультету. 

3.16. Вчена рада факультету: 
3.16.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності факультету. 
3.16.2. Розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського 

самоврядування факультету проект Положення про факультет,  а також рішення 
про внесення змін і доповнень до нього. 

3.16.3. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти. 

3.16.4. Ухвалює за поданням декана факультету рішення про утворення, 
реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів факультету. 

3.16.5. Рекомендує кандидатури для обрання за конкурсом таємним 
голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів. 

3.16.6. Оцінює науково-педагогічну діяльність кафедр, окремих 
професорів, доцентів та асистентів. 

3.16.7. Розглядає клопотання про присвоєння вчених звань професора, 
доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення вченій раді 
університету на подальше вирішення. 

3.16.8. Розглядає інші питання діяльності факультету відповідно до 
Статуту університету та Положення про факультет. 

3.16.9. Рекомендує для затвердження ректором університету навчальні 
плани підготовки фахівців. 

3.16.10. Затверджує робочі програми, зміст та організаційні форми 
навчального та виховного процесу. 

3.16.11. Вирішує питання методики викладання навчальних дисциплін, 
організаційні питання навчальної та виховної роботи на факультеті. 

3.16.12. Заслуховує звіти завідувачів кафедр та керівників структурних 
підрозділів факультету. 

3.16.13. Затверджує теми наукових досліджень та звіти про їх виконання. 
3.16.14. Рекомендує ректору університету кандидатури професорсько-

викладацького складу для укладання контрактів. 
3.16.15. Вносить на розгляд Вченої ради університету пропозиції про 

присвоєння вчених звань. 



3.16.16. Вносить пропозиції про створення, закриття, злиття та 
перенайменування кафедр, лабораторій та інших структурних підрозділів 
факультету. 

3.16.17. Затверджує програми підготовки аспірантів, додаткові програми 
вступних та кандидатських іспитів аспірантів та пошукувачів, затверджує 
наукових керівників аспірантів та пошукувачів, теми їх дисертацій, затверджує 
щорічну атестацію аспірантів та докторантів, заслуховує останніх про наслідки 
наукових досліджень на своїх засіданнях. 

3.16.17. Вносить пропозиції щодо зарахування до аспірантури та 
докторантури, тем дисертацій і наукових консультантів докторантів і 
аспірантів. 

3.16.18. Створює постійні і тимчасові комісії для вивчення і підготовки 
окремих питань та рекомендацій для вченої ради факультету. 

3.16.19. Вносить пропозиції ректору про заміну декана або його 
заступника, таємним голосуванням більшістю у 2/3 голосів. 

3.16.20. Вносить пропозиції ректору про розірвання контрактів з особами 
професорсько-викладацького та керівного складу таємним голосуванням 
більшістю у 2/3 голосів. 

3.17. Засідання вченої ради факультету проводяться не рідше одного разу 
на місяць. Засідання вченої ради є відкритими. 

Позачергове засідання вченої ради може бути скликане за ініціативою 
голови вченої ради чи 1/3 членів вченої ради. 

Рішення вченої ради чинні, якщо в засіданні бере участь не менш 2/3 її 
складу. Рішення (крім окремо обумовлених випадків) приймаються простою 
більшістю голосів наявних членів вченої ради. 

Рішення вченої ради факультету, що має розбіжності із Статутом 
університету чи чинним законодавством, може бути відмінено ректором 
університету. 

3.18. Основною навчальною, науково-дослідницькою та виховною 

ланкою факультету є кафедра. У своїй діяльності кафедра керується 
Положенням про кафедру юридичного факультету Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, яке ухвалюється вченою 
радою факультету та затверджується ректором університету. 

Кафедру очолює завідувач, який несе особисту відповідальність за рівень і 
організацію навчальної, методичної, наукової та виховної роботи, підвищення 
кваліфікації викладачів та співробітників кафедри. Порядок призначення та 
звільнення завідувача кафедри визначається Положенням про кафедру 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

3.19. Для оперативного вирішення поточних питань організації роботи 
факультету в період між засіданнями Вченої ради факультету, деканом можуть 
скликатися наради завідувачів кафедр та керівників структурних підрозділів. 
Рішення таких нарад носять рекомендаційний характер, які реалізуються 
розпорядженнями декана, або рішеннями Вченої ради факультету. 

3.20. Для підготовки проектів нормативних, навчально-методичних 
документів (навчальних планів, програм тощо) на факультеті створюється з 



числа найдосвідчених викладачів навчально-методична комісія. Члени 
комісії обираються від кожної кафедри. Голова комісії затверджується Вченою 
радою факультету з числа членів Вченої ради. Діяльність навчально-методичної 
комісії здійснюється на основі щорічних та перспективних планів роботи. 

3.21. Органи громадського самоврядування факультету: 
3.22.1. Органом громадського самоврядування факультету є збори 

трудового колективу факультету, включаючи виборних представників з числа 
студентів. 

3.21.2. Порядок скликання органу громадського самоврядування 
факультету та його діяльності визначається Статутом університету. 

3.21.3. В органі громадського самоврядування факультету повинні бути 
представлені всі категорії працівників факультету та виборні представники з 
числа студентів. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) 
виборного органу повинні становити наукові та науково-педагогічні 
працівники факультету і не менш як 15 відсотків – виборні представники з 
числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. 

3.21.4. Збори учасників освітнього процесу факультету скликаються не 
рідше одного разу на рік. 

3.21.5. Орган громадського самоврядування факультету: 
1) оцінює діяльність декана факультету; 
2) затверджує річний звіт про діяльність факультету; 
3) подає ректору університету пропозиції щодо відкликання з посади 

декана факультету з підстав, передбачених законодавством України, статутом 
університету та укладеним з ним контрактом; 

4) обирає виборних представників до вченої ради факультету; 
5) обирає делегатів на конференцію до вищого колегіального органу 

громадського самоврядування університету. 
3.22. На факультеті діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною 

частиною громадського самоврядування університету. Студентське 
самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання 
навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в 
управлінні факультетом. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів 
факультету. Усі вони мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними 
в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування. 
Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх 
участь в управлінні факультетом. Студентське самоврядування здійснюється 
студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які 
обираються шляхом прямого таємного голосування студентів. 

3.23. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 
законодавством України, Статутом університету та положенням про 
студентське самоврядування університету. 

3.24. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 
 1) добровільності, колегіальності, відкритості; 
 2) виборності та звітності органів студентського самоврядування; 
 3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 



 4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 
3.25. Органи студентського самоврядування: 
 1) беруть участь в управлінні факультетом у порядку, встановленому 

Законом України «Про вищу освіту» та Статутом університету; 
 2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 
організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

 3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та 
інші заходи; 

 4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 
освіти; 

 5) захищають права та інтереси студентів, які навчаються на факультеті; 
 6) делегують своїх представників до вченої ради факультету та зборів 

(конференції) трудового колективу факультету; 
7) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; 
8) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 
9) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази факультету, у тому 

числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів. 
3.26. За погодженням з органом студентського самоврядування факультету 

приймаються рішення про: 
 1) відрахування студентів з факультету та їх поновлення на навчання; 
 2) переведення осіб, які навчаються на факультеті за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб; 

 3) переведення осіб, які навчаються на факультеті за рахунок коштів 
фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

 4) призначення заступника декана факультету з виховної роботи; 
 5) поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у 

гуртожиток і виселення їх із гуртожитку; 
 6) затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального 

закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються; 
 7) діяльність студентських та гуртожитків для проживання осіб, які 

навчаються на факультеті. 
3.27. Декан та його заступники не мають права втручатися в діяльність 

органів студентського самоврядування факультету. 
3.28. Декан забезпечує належні умови для діяльності органів студентського 

самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним 
зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення 
інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода. 

3.29. Наукове товариство студентів аспірантів, докторантів і молодих 

вчених факультету. 
3.29.1. На юридичному факультеті діє наукове товариство студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених, яке є частиною системи громадського 
самоврядування факультету. 



3.29.2. У роботі наукового товариства студентів (курсантів, слухачів), 
аспірантів, докторантів і молодих вчених беруть участь особи віком до 35 років 
(для докторантів – 40 років), які навчаються або працюють на юридичному 
факультеті. 

3.29.3. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
вчених факультету забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або 
працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової 
діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. 

3.29.4. У своїй діяльності наукове товариство студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених керуються законодавством, статутом 
університету та Положенням про наукове товариство студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених юридичного факультету. 

3.29.5. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
вчених факультету діє на принципах: 

 1) свободи наукової творчості; 
 2) добровільності, колегіальності, відкритості; 
 3) рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукового 

товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. 
3.29.6. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених: 
 1) приймає акти, що регламентують їх 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) представляють інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених перед деканом факультету, адміністрацією вищого навчального закладу 
та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної 
кар’єри; 

 5) сприяє підвищенню якості наукових досліджень; 
 6) сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками; 
 7) сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва; 
 8) виконує інші функції, що випливають з його природи наукового 

товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. 
3.29.7. За погодженням з науковим товариством студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених декан факультету порушує перед керівництвом 
вищого навчального закладу клопотання про відрахування осіб, які здобувають 
ступінь доктора філософії, з вищого навчального закладу та їх поновлення на 
навчання. 

3.29.8. Декан факультету не має права втручатися в діяльність наукового 
товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, крім випадків, 
коли така діяльність суперечить законодавству, статуту університету або 
факультету чи завдає шкоди їх інтересам. 
 



 


