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1. Загальні положення 

 

1.1. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених медичного 

факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (далі – 

Наукове товариство медичного факультету) є одним із органів студентського 

самоврядування медичного факультету Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна та є невід’ємною частиною Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна (далі – Наукове товариство університету) та громадського 

самоврядування медичного факультету Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна. 

1.2. Наукове товариство медичного факультету створене на основі вільного 

волевиявлення осіб, які навчаються на медичному факультеті Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. 

1.3. Наукове товариство медичного факультету здійснює свою діяльність відповідно до 

Конституції України, інших законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів 

органів державної влади України та органів місцевого самоврядування, правових 

актів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, у тому числі й 

Положення Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна про 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, а також 

цього Положення. 

1.4. Наукове товариство медичного факультету здійснює свою діяльність на засадах 

добровільності, рівності, самоврядування, законності, гласності та інших загально 

правових принципах, що не суперечать чинному законодавству. 

1.5. Повна назва Наукового товариства медичного факультету: українською мовою – 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених медичного 

факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; 

англійською мовою – Scientific Society of Students, Postgraduates, Doctoral Candidates 

and Youthful Scientists of School of Medicine at V.N. Karazin Kharkiv National 

University; російською мовою – Научное общество студентов, аспирантов, 

докторантов и молодых учёных медицинского факультета Харьковского 

национального университета имени В.Н. Каразина. Скорочена назва Наукового 

товариства медичного факультету: українською мовою – Наукове товариство 

медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна; англійською мовою – Scientific Society of School of Medicine at V.N. Karazin 

Kharkiv National University; російською мовою – Научное общество медицинского 

факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. 

Абревіатурна назва Наукового товариства медичного факультету: українською 

мовою – НТМФ; англійською мовою – SSSM; російською мовою – НОМФ. 

 

2. Компетенція Наукового товариства медичного факультету 

 

2.1. Метою діяльності Наукового товариства медичного факультету є розвиток творчого, 

наукового потенціалу студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

медичного факультету, надання всебічної допомоги їхній участі у виконанні 

науково-дослідних робіт, програм, що виконуються на медичному факультеті, 

представлення їх, захист їхніх прав, співпраця з адміністрацією медичного 

факультету в організації навчання студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених, сприяння дотриманню студентами, аспірантами, докторантами і молодими 

вченими правил внутрішнього розпорядку, сприяння студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених участі у міжнародних, всеукраїнських, 
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міжрегіональних, регіональних та інших молодіжних заходах і проектах, виконанню 

науково-дослідних проектів і програм, поширення інформації про свою діяльність, 

здійснення наукової, освітньої, інноваційної, винахідницької, просвітницької 

діяльності, забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які навчаються або 

працюють на медичному факультеті Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних 

ідей, інновацій та обміну знаннями. 

2.2. Завдання Наукового товариства медичного факультету визначаються відповідно до 

мети діяльності Наукового товариства медичного факультету та завдань органів 

студентського самоврядування медичного факультету Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

2.3. Наукове товариство медичного факультету також здійснює: 

2.3.1. Забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються на медичному 

факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 

зокрема, стосовно організації навчального процесу і проведення наукової 

роботи. 

2.3.2. Представництво інтересів своїх членів у відносинах з державними органами 

та органами місцевого самоврядування, підприємницькими та 

непідприємницькими товариствами, у тому числі іноземних держав. 

2.3.3. Пошук та підтримка обдарованих осіб, які навчаються на медичному 

факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 

надання їм усебічної допомоги у проведенні наукових досліджень. 

2.3.4. Сприяння формуванню та розкриттю наукового та творчого потенціалу осіб, 

які навчаються на медичному факультеті Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна, їх здібностей, формуванню особистості 

дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом. 

2.3.5. Поліпшення навчального процесу осіб, які навчаються на медичному 

факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

2.3.6. Популяризація наукової діяльності. 

2.3.7. Створення творчих колективів з метою реалізації науково-дослідного 

потенціалу осіб, які навчаються на медичному факультеті Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, членів Наукового 

товариства, а також створення постійних і тимчасових науково-дослідних 

груп, наукових об’єднань. 

2.3.8. Сприяння діяльності наукових гуртків, товариств, об’єднань, клубів за 

інтересами. 

2.3.9. Організація роботи осіб, які навчаються на медичному факультеті 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, у наукових 

осередках. 

2.3.10. Реалізація грантових проектів, проведення конкурсів на здобуття грантів та 

інших заохочувальних заходів для стимулювання наукових досліджень осіб, 

які навчаються на медичному факультеті Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

2.3.11. Проведення науково-практичних конференцій, читань, семінарів, круглих 

столів тощо серед осіб, які навчаються на медичному факультеті 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, та інших 

вищих навчальних закладів, наукових установ, у тому числі іноземних 

держав. 

2.3.12. Участь у міжнародних студентських обмінах. 

2.3.13. Організація та участь у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, 

регіональних та інших наукових проектах, конкурсах, конференціях тощо. 
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2.3.14. Підтримка наукових, організаційних й інших зв’язків з іншими науковими 

об’єднаннями Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 

вищих навчальних закладів м. Харкова, України та іноземних держав. 

2.3.15. Сприяння працевлаштуванню випускників медичного факультету 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна – членів 

Наукового товариства медичного факультету. 

2.3.16. Організація та розвиток міжфакультетського, міжвузівського й міжнародного 

наукового та культурного співробітництва. 

2.3.17. Обмін досвідом з науковцями та громадськими діячами України та інших 

держав. 

2.3.18. Підготовка та подання Вченій раді, деканату та структурним підрозділам 

медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна пропозицій щодо розвитку й удосконалення наукової та творчої 

діяльності студентів медичного факультету Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

2.3.19. Представлення кандидатів та подання пропозицій Вченій Раді та деканату 

медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна на отримання іменних або персональних стипендій і премій для осіб, 

які навчаються на медичному факультеті Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

2.3.20. Участь у вирішенні питань відрядження осіб, які навчаються на медичному 

факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

2.3.21. Сприяння та організація видання наукових праць членів Наукового 

товариства медичного факультету. 

2.3.22. Здійснення інформаційно-видавничої діяльності. 

2.4. Наукове товариство медичного факультету здійснює свою діяльність у напрямках і 

формах, що не суперечать нормам нормативно-правових актів. 

2.5. Для здійснення своїх завдань Наукове товариство медичного факультету має 

постійне представництво у всесвітній мережі Інтернет. 

 

3. Членство в Науковому товаристві медичного факультету 

 

3.1. Члени Наукового товариства медичного факультету є членами Наукового 

товариства університету. 

3.2. Членами Наукового товариства медичного факультету є особи віком до 35 років (40 

років для докторантів), які навчаються або працюють на медичному факультеті 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

3.3. Підставою для прийняття у члени Наукового товариства медичного факультету є 

особиста заява, подана на ім’я Голови Правління Наукового товариства медичного 

факультету. До заяви додається заповнена заявником анкета члена Наукового 

товариства університету. 

3.4. Член Наукового товариства медичного факультету за особистою заявою, поданою 

на ім’я Голови Правління Наукового товариства медичного факультету, може в будь-

який час вийти з нього за власним бажанням. 

3.5. Член Наукового товариства медичного факультету може бути виключений з нього у 

разі недотримання вимог цього Положення, Положення Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна про Наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених, невиконання обов’язків та за інші дії, що негативно 

позначаються на діяльності Наукового товариства медичного факультету. 

3.6. Питання щодо прийняття та вибуття членів Наукового товариства медичного 

факультету вирішує Правління Наукового товариства медичного факультету. Такі 
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рішення фіксуються у протоколі засідання Правління Наукового товариства 

медичного факультету та доводяться Секретарем Правління Наукового товариства 

медичного факультету, який веде Реєстр членів Наукового товариства медичного 

факультету, до відома членів Наукового товариства медичного факультету, 

Наукового товариства університету, а також до відома Секретаря Правління 

Наукового товариства університету. 

3.7. Датою вступу членів Наукового товариства медичного факультету та вибуття членів 

Наукового товариства медичного факультету за рішенням Правління Наукового 

товариства медичного факультету є дата прийняття відповідного рішення. Датою 

вибуття члена Наукового товариства медичного факультету за особистим бажанням 

є дата подання Голові Правління Наукового товариства медичного факультету 

відповідної заяви. 

3.8. Членство в Науковому товаристві медичного факультету припиняється автоматично 

у разі припинення членом Наукового товариства медичного факультету навчання на 

медичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна. Секретар Правління Наукового товариства медичного факультету робить 

про це запис у Реєстрі членів Наукового товариства медичного факультету, а також 

доводить цю інформацію до відома Секретаря Правління Наукового товариства 

університету. 

3.9. Член Наукового товариства медичного факультету протягом десяти днів з часу 

настання підстав автоматичного припинення його членства в Науковому товаристві 

медичного факультету може подати заяву на ім’я Голови Правління Наукового 

товариства університету із проханням залишити його в якості почесного члена 

Наукового товариства університету. 

 

4. Права та обов’язки членів Наукового товариства медичного факультету 

 

4.1. Члени Наукового товариства медичного факультету мають право: 

4.1.1. Обирати та бути обраним до складу керівних та інших органів Наукового 

товариства медичного факультету. 

4.1.2. Брати участь в усіх заходах Наукового товариства медичного факультету і в 

обговоренні всіх питань діяльності Наукового товариства медичного 

факультету. 

4.1.3. Висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Наукового 

товариства медичного факультету.  

4.1.4. Отримувати інформацію щодо поточної діяльності Наукового товариства 

медичного факультету.  

4.1.5. Представляти результати своєї наукової роботи у виданнях Наукового 

товариства медичного факультету. 

4.1.6. Звертатись до Наукового товариства медичного факультету за допомогою 

щодо захисту своїх інтересів.  

4.1.7. Припиняти членство в Науковому товаристві медичного факультету. 

4.2. Члени Наукового товариства медичного факультету зобов’язані: 

4.2.1. Сприяти досягненню мети та завдань Наукового товариства медичного 

факультету, дбати про зміцнення авторитету та підвищення його позитивного 

іміджу як самоврядної молодіжної наукової організації. 

4.2.2. Виконувати вимоги цього Положення, Положення Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна про Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, керівних органів 

Наукового товариства медичного факультету.  



 

6 

 

4.2.3. Брати активну участь у роботі Наукового товариства медичного факультету 

та діяльності Наукового товариства університету. 

4.2.4. Надавати реально можливу допомогу Науковому товариству медичного 

факультету в його діяльності. 

4.2.5. Узгоджувати власну діяльність з діяльністю Наукового товариства медичного 

факультету.  

4.2.6. Утримуватися від діяльності, що суперечить реалізації мети та здійсненню 

завдань Наукового товариства медичного факультету. 

 

5. Організаційна структура Наукового товариства медичного факультету 

 

5.1. Вищим органом Наукового товариства медичного факультету є Збори Наукового 

товариства медичного факультету.  

5.2. До компетенції Зборів Наукового товариства медичного факультету відносяться: 

5.2.1. Визначення організаційної структури Наукового товариства медичного 

факультету. 

5.2.2. Створення відповідних органів Наукового товариства медичного факультету. 

5.2.3. Прийняття Положення та внесення до нього змін і доповнень.  

5.2.4. Визначення основних напрямків діяльності Наукового товариства медичного 

факультету. 

5.2.5. Заслуховування щорічних звітів Голови Правління Наукового товариства 

медичного факультету про діяльність Наукового товариства медичного 

факультету. 

5.2.6. Затвердження символіки Наукового товариства медичного факультету. 

5.2.7. Прийняття рішень з інших питань, вирішення яких віднесено до компетенції 

інших органів Наукового товариства медичного факультету. Такі рішення 

змінюються та скасовуються у звичайному порядку тими органами Наукового 

товариства медичного факультету, до компетенції яких віднесено їхнє 

прийняття, але не інакше ніж за погодженням з Головою Правління 

Наукового товариства медичного факультету. 

5.3. Порядок проведення Зборів Наукового товариства медичного факультету 

визначається цим Положенням. 

5.4. Делегатами Зборів Наукового товариства медичного факультету є усі члени 

Правління Наукового товариства медичного факультету, а також члени Наукового 

товариства медичного факультету, яких може делегувати Правління Наукового 

товариства медичного факультету. Збори Наукового товариства медичного 

факультету вважаються правомочними у разі присутності на них більше половини 

від загальної кількості делегатів Зборів Наукового товариства медичного 

факультету. 

5.5. Кожний делегат Зборів Наукового товариства медичного факультету має один голос.  

5.6. Усі рішення Зборів Наукового товариства медичного факультету ухвалюються 

відкритим голосуванням простою більшістю голосів учасників Зборів Наукового 

товариства медичного факультету, якщо інше не передбачено цим Положенням. 

5.7. Головуючим Зборів Наукового товариства медичного факультету є Голова 

Правління Наукового товариства медичного факультету, секретарем Зборів 

Наукового товариства медичного факультету є Секретар Правління Наукового 

товариства медичного факультету. У разі відсутності Голови Правління Наукового 

товариства медичного факультету та (або) Секретаря Правління Наукового 

товариства медичного факультету з числа присутніх на Зборах Наукового 

товариства медичного факультету делегатів обираються відповідно головуючий та 

(або) секретар Зборів Наукового товариства медичного факультету. 
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5.8. На Зборах Наукового товариства медичного факультету можуть бути присутні 

представники Наукового товариства університету і керівних органів медичного 

факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, які не 

мають статусу делегату Зборів Наукового товариства медичного факультету та не 

можуть брати участі у прийнятті рішень Зборів Наукового товариства медичного 

факультету. 

5.9. Виконавчим органом Наукового товариства медичного факультету є Правління 

Наукового товариства медичного факультету. 

5.10. Персональний склад Правління Наукового товариства медичного факультету 

складається з Голови Правління Наукового товариства медичного факультету, 

заступника Голови Правління Наукового товариства медичного факультету, 

Секретаря Правління Наукового товариства медичного факультету, членів 

Правління Наукового товариства медичного факультету, а також інших посадових 

осіб, затверджених Зборами Наукового товариства медичного факультету. 

5.11. До компетенції Правління Наукового товариства медичного факультету відносяться: 

5.11.1. Розгляд питань статутної діяльності Наукового товариства медичного 

факультету. 

5.11.2. Підготовка та затвердження документів, що регламентують діяльність 

Наукового товариства медичного факультету, статутних програм. 

5.11.3. Покладання на членів Наукового товариства медичного факультету 

відповідних доручень з реалізації конкретних поточних завдань Наукового 

товариства медичного факультету. 

5.11.4. Виконання доручень Зборів Наукового товариства медичного факультету, 

координація та контроль за діяльністю Наукового товариства медичного 

факультету, заслуховування поточних звітів Голови Правління Наукового 

товариства медичного факультету, керівників відповідних органів Наукового 

товариства медичного факультету. 

5.11.5. Подання клопотань декану медичного факультету Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна про працевлаштування на 

медичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна осіб, які зробили значний внесок у діяльність Наукового товариства 

медичного факультету та виявили себе в науковій роботі. 

5.11.6. Вирішення інших питань, що не належать до виключної компетенції Зборів 

Наукового товариства медичного факультету. 

5.11.7. Головуючим засідання Правління Наукового товариства медичного 

факультету є Голова Правління Наукового товариства медичного факультету, 

секретарем засідання Правління Наукового товариства медичного факультету 

є Секретар Правління Наукового товариства медичного факультету. У разі 

відсутності Голови Правління Наукового товариства університету та (або) 

Секретаря Правління Наукового товариства медичного факультету з числа 

присутніх на засіданні Правління Наукового товариства медичного 

факультету членів Правління Наукового товариства медичного факультету 

обираються відповідно головуючий та (або) секретар засіданні Правління 

Наукового товариства медичного факультету. 

5.12. Наукове товариство медичного факультету очолює Голова Правління Наукового 

товариства медичного факультету, який здійснює загальне керівництво поточною 

діяльністю Наукового товариства медичного факультету, координує діяльність 

заступника Голови Правління Наукового товариства медичного факультету, 

Секретаря Правління Наукового товариства медичного факультету та дає їм 

доручення. 
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5.13. Голова Правління Наукового товариства медичного факультету підписує від імені 

Наукового товариства медичного факультету будь-які документи, представляє 

Наукове товариство медичного факультету у відносинах з державними органами, 

органами місцевого самоврядування, підприємницькими та непідприємницькими 

товариствами, у тому числі іноземних держав. 

5.14. Заступник Голови Правління Наукового товариства медичного факультету 

підзвітний Голові Правління Наукового товариства медичного факультету і виконує 

функції, покладені на нього Головою Правління Наукового товариства медичного 

факультету. 

5.15. У разі відсутності Голови Правління Наукового товариства медичного факультету 

його обов’язки та повноваження виконує заступник Голови Правління Наукового 

товариства медичного факультету. 

5.16. Секретар Правління Наукового товариства медичного факультету координує та 

здійснює організаційне забезпечення діяльності Наукового товариства медичного 

факультету та Правління Наукового товариства медичного факультету. 

5.17. Секретар Правління Наукового товариства медичного факультету відповідає за 

збереження документації Наукового товариства медичного факультету, веде 

діловодство Наукового товариства медичного факультету, засвідчує документи 

Наукового товариства медичного факультету та контролює виконання рішень 

Правління Наукового товариства медичного факультету. 

5.18. Секретар Правління Наукового товариства медичного факультету веде Реєстр членів 

Наукового товариства медичного факультету. 

5.19. Секретар Правління Наукового товариства медичного факультету доводить до 

відома органів та членів Наукового товариства медичного факультету рішення 

Правління Наукового товариства медичного факультету. 

5.20. Голова Правління Наукового товариства медичного факультету, заступник Голови 

Правління Наукового товариства медичного факультету та Секретар Правління 

Наукового товариства медичного факультету обираються з числа членів Наукового 

товариства медичного факультету на засіданні Зборів Наукового товариства 

медичного факультету на строк у один рік. Інші посадові особи Наукового 

товариства медичного факультету обираються та призначаються безстроково, якщо 

інше не встановлено відповідним органом Наукового товариства медичного 

факультету. 

5.21. Не може бути обраний Головою Правління Наукового товариства медичного 

факультету, Секретарем Правління Наукового товариства медичного факультету та 

заступниками Голови Правління Наукового товариства медичного факультету, 

іншими членами Правління Наукового товариства медичного факультету почесний 

член Наукового товариства університету. 

 

6. Статутний контроль в Науковому товаристві медичного факультету 

 

6.1. З метою контролю статутної діяльності, виконання рішень Зборів та Правління 

Наукового товариства медичного факультету в Науковому товаристві медичного 

факультету створюється Контрольно-ревізійна комісія Наукового товариства 

медичного факультету у складі трьох осіб, які обираються Зборами Наукового 

товариства медичного факультету. 

6.2. Члени Контрольно-ревізійної комісії Наукового товариства медичного факультету 

не можуть входити до складу будь-яких інших органів Наукового товариства 

медичного факультету. Контрольно-ревізійна комісія підзвітна лише Зборам 

Наукового товариства медичного факультету. 
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6.3. Контрольно-ревізійну комісію Наукового товариства медичного факультету очолює 

її Голова, який обирається членами Контрольно-ревізійної комісії Наукового 

товариства медичного факультету зі свого складу. 

6.4. До компетенції Контрольно-ревізійної Наукового товариства медичного факультету 

комісії належить: 

6.4.1. Розгляд заяв про порушення посадовими особами Наукового товариства 

медичного факультету норм чинного Положення. 

6.4.2. Призупинення до моменту розгляду по суті Зборами Наукового товариства 

медичного факультету виконання рішень, якщо Контрольно-ревізійна комісія 

вважає, що вони суперечать або були прийняті з порушенням чинного 

Положення. 

6.4.3. Здійснення перевірок діяльності Наукового товариства медичного 

факультету. 

6.5. Члени Контрольно-ревізійної комісії Наукового товариства медичного факультету 

мають право брати участь, з правом дорадчого голосу, у засіданнях будь-яких 

органів Наукового товариства медичного факультету. 

6.6. Всі органи та посадові особи Наукового товариства медичного факультету 

зобов’язані надавати на запит Контрольно-ревізійної комісії для ознайомлення будь-

які документи стосовно діяльності Наукового товариства медичного факультету. 

 

7. Прикінцеві положення Наукового товариства медичного факультету 

 

7.1. Це Положення набуває чинності з моменту його прийняття Зборами Наукового 

товариства медичного факультету. 

7.2. Усі акти Наукового товариства медичного факультету, що суперечать цьому 

Положенню, а також Положенню Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених, є такими, що не мають юридичної сили. 

7.3. Правління Наукового товариства медичного факультету приводить свою діяльність 

у відповідність із цим Положенням протягом двох місяців після набуття чинності 

цього Положення. 


