
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.3. З метою сприяння професійн
1
ому росту молодих вчених, підтримки 
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наукової наступності, збереження традицій дослідницьких шкіл і напрямів 

пошукової діяльності Рада молодих вчених виконує такі завдання: 

2.2.1. Координує наукові дослідження молодих вчених Університету, 

сприяє формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу 

молодих вчених та їх професійному росту; формуванню особистості дослідника, 

сучасного вченого з фундаментальними професійними знаннями та широким 

демократичним світоглядом; розвитку молодіжних наукових ініціатив і 

закріпленню молодих наукових кадрів у штаті Університету. 

2.2.2 Виявляє та аналізує шляхи розв’язання проблем молодих учених 

Університету, пов’язаних із науково-дослідною роботою, отриманням наукових 

ступенів, навчальною та науково-методичною роботою, а також здійснює захист 

соціальних інтересів молодих вчених. 

2.2.3. Створює інформаційну базу даних про молодих вчених Університету 

з інформацією про їх біографічні дані, наукові розробки та досягнення в науці. 

2.2.4. Ініціює, організовує та проводить наукові конференції, зустрічі, 

семінари, круглі столи, тренінги з актуальної наукової тематики. 

2.2.5. Висуває кандидатури на здобуття державних премій, грантів, 

стипендій. 

2.2.6. Налагоджує та підтримує професійні контакти і культурні зв’язки з 

науковими та молодіжними організаціями закладів вищої освіти та наукових 

установ України, а також закордонними колегами. 

2.2.7. Здійснює інформаційне та змістовне наповнення веб-сторінки Ради 

молодих учених на сайті Університету. 

2.3. Для виконання своїх завдань РМВ: 

- організовує роботу молодих вчених у наукових осередках; 

- готує та представляє ректорату, структурним підрозділам та вченій раді 

Університету пропозиції з розвитку та вдосконалення наукової та творчої 

діяльності молодих вчених; 

- організовує та проводить щорічні наукові конференції, конкурси на 

здобуття грантів, виставки робіт та інші заохочувальні заходи для стимулювання 

наукових досліджень молодих вчених; 

- представляє кандидатів та подає пропозиції до вченої ради Університету 

на отримання стипендій Кабінету Міністрів України, іменних стипендій 

Верховної Ради, Премій Верховної Ради для молодих вчених та ін.; 

- забезпечує участь молоді у конкурсах наукових робіт на 

університетському, регіональному, загальнодержавному та міжнародному 

рівнях; організовує обговорення подібних робіт та складає їх рейтингову оцінку; 

- сприяє розвитку міжвузівського співробітництва молодих вчених; бере 

участь у програмах обміну науковцями із вітчизняних та закордонних закладів 

вищої освіти; 

- проводить соціологічні дослідження для виявлення проблем молодих 

вчених і пошуку шляхів їх вирішення; 

- здійснює іншу діяльність відповідно до даного Положення. 
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2.4. РМВ має право: 

2.4.1. Вносити пропозиції керівництву Університету, що стосуються 

актуальних питань науково-технічної, інноваційної і творчої діяльності молодих 

вчених, а також виступати з ініціативами щодо різних питань їх громадського 

життя. 

2.4.2. Представляти і захищати права й законні інтереси наукової молоді 

Університету в органах державної влади, місцевого самоврядування, наукових і 

суспільних об’єднаннях. 

2.4.3. Ініціювати проведення зборів наукової молоді Університету. 

2.4.4. Вести співробітництво з науковими, молодіжними й іншими 

організаціями. 

2.4.5. Ініціювати і брати участь у створенні громадських некомерційних 

організацій, мета і завдання яких відповідають меті та завданням РМВ 

Університету. 

2.4.6. Організовувати центри ділового співробітництва, лекторії, семінари, 

виставки, конкурси, тренінги, круглі столи та інші наукові заходи. 

2.4.7. Рекомендувати на конкурсній основі кандидатури претендентів на 

здобуття регіональних, національних та міжнародних премій, грантів, стипендій 

тощо. 

2.4.8. Здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді та сталого 

розвитку Університету, яка не суперечить нормам чинного законодавства. 

 

3. Порядок формування Ради молодих вчених 

3.1. Склад РМВ Університету формується з кандидатів наук (віком до 35 

років), докторантів і докторів (віком до 40 років) наук, які представляють 

факультети та інститути Університету. 

3.2. РМВ Університету включає дійсних, почесних та асоційованих членів. 

3.3. До складу дійсних членів РМВ входить по одному представнику від 

кожного факультету/інституту Університету за поданням декана 

факультету/директора інституту. 

3.4. З метою підвищення ефективності своєї роботи до складу РМВ, 

шляхом відкритого голосування (не менше 2/3 від числа всіх членів РМВ), 

можуть входити: 

3.4.1. Почесні члени – науковці віком понад 35 років, які зробили значний 

внесок у діяльність РМВ Університету. 

3.4.2. Асоційовані члени – молоді спеціалісти без наукового ступеня або 

молоді вчені зі ступенем, які мають вагомі наукові здобутки (наукові, 

навчально-методичні публікації, патенти, гранти) та активну громадську 

позицією. 

3.6. Члени РМВ обираються на термін до 3-х років. 

3.7. Якщо впродовж роботи РМВ вік одного з її членів перевищить 35 

років, вона може подовжити його членство на період дії своїх повноважень. 
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3.8. Виключення з членів РМВ може здійснюватися у випадках: 

– відкликання повноважень за рішенням загальних зборів РМВ; 

– здійснення членом РМВ дій, які грубо порушують Положення і принципи 

РМВ; 

– невиконання рішень РМВ; 

– письмового клопотання про своє бажання вийти зі складу РМВ. 

 

4. Органи управління 

4.1. Вищим органом управління Ради молодих вчених є Правління РМВ 

Університету. До складу Правління входять: голова РМВ, його заступники та 

секретар РМВ. 

4.2. Кандидат на посаду голови РМВ Університету висувається рішенням 

кваліфікованої більшості (не менше 2/3 від числа всіх членів РМВ) на 

установчому засіданні РМВ і затверджується ректором Університету на термін 

до 3-х років. 

4.3. Голова РМВ організовує та координує роботу РМВ, здійснює 

взаємодію з іншими структурними підрозділами Університету відповідно до 

цього Положення, є офіційним представником РМВ Університету та несе 

відповідальність за виконання завдань та функцій РМВ. 

4.4. Голова РМН Університету має право: 

– координувати діяльність РМВ; 

– головувати на засіданнях РМВ, приймати рішення про скликання і терміни 

проведення чергового засідання, вирішувати інші питання підготовки і 

проведення засідань РМВ; 

– представляти інтереси РМВ в усіх структурних підрозділах університету, а 

також організаціях та установах в Україні та за її межами; 

– укладати договори й угоди, давати зобов’язання від імені РМВ згідно з 

прийнятими РМВ рішеннями. 

4.5. Голова РМВ зобов’язаний: 

– здійснювати планування роботи РМВ, розподіляти обов’язки між членами 

активу РМВ; 

– виступати від імені РМВ, здійснювати поточну, передбачену конкретними 

проектами, програмами та угодами, діяльність в інтересах РМВ, ініціювати 

ухвалення та розривання угод та ін.; 

– формувати порядок денний, готувати необхідні матеріали і проводити 

засідання РМВ, здійснюючи функції голови цього засідання, чи передавати 

ці функції частково або повністю заступнику голови РМВ; 

– контролювати дотримання членами РМВ цього Положення і принципів 

діяльності РМВ у цілому; 

– звітувати перед членами РМВ про виконану роботу; 

– забезпечувати ефективну діяльність РМВ відповідно до розділу 2 цього 

Положення. 
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4.6. Заступники та секретар РМВ обираються з числа членів РМВ шляхом 

відкритого голосування (не менше 2/3 від числа всіх членів РМВ) на 

установчому засіданні. 

4.7. Засідання РМВ проводяться в міру необхідності, але не менше одного 

разу на два місяці. РМВ вважається правочинною приймати рішення, якщо на її 

засіданні присутні більше половини її членів. Рішення РМВ приймаються 

більшістю голосів присутніх на засіданні членів. 

 

5. Права й обов’язки членів РМВ. 

5.1. Члени РМВ мають право: 

– брати участь у засіданнях РМВ, виявляти ініціативу, висловлювати 

власні погляди, вносити на розгляд будь-які пропозиції та брати участь у 

вільному обговоренні всіх питань відповідно до затвердженого регламенту; 

– брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших 

заходів, що організовує і проводить Рада молодих вчених; 

– отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від РМВ; 

– на підставі власного бажання, згідно зі встановленим РМВ порядком, у 

будь-який момент добровільно припинити своє членство в РМВ. 

5.2. Обов’язки членів РМВ: 

– дотримуватися чинного Положення і виконувати ухвалені рішення 

РМВ, прийняті в межах її повноважень, визначених цим Положенням; 

– виконувати покладені на себе зобов’язання, керуватися у своїй 

діяльності цілями, завданнями і принципами РМВ; 

– отримавши повідомлення з РМВ Університету, що містить у собі 

завдання чи прохання про виконання доручення, яке стосується діяльності РМВ, 

вчасно передавати в РМВ свою відповідь або повідомлення про неможливість 

відповіді не пізніше встановленого в повідомленні терміну й у встановленому 

порядку; 

– представляти інтереси РМВ у відносинах з іншими організаціями та 

установами, в т.ч. міжнародними. 

– у будь-якій своїй діяльності, що стосується компетенції РМВ, суворо 

дотримуватися рішень РМВ. 

 

6. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Університету 

6.1. Рада молодих вчених підтримує взаємозв’язок з кафедрами 

Університету та іншими структурними підрозділами. 

6.2. Рада молодих вчених співпрацює з Радою молодих учених при 

Міністерстві освіти і науки України, науковими Радами молодих вчених інших 

ЗВО України, ближнього та далекого зарубіжжя. 

7. Заключні положення 
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7.1. Пропозиції щодо зміни та доповнень цього Положення розглядаються 

на засіданні РМВ і приймаються або скасовуються кваліфікованою більшістю 

голосів (не менше 2/3 від числа всіх членів РМВ). 

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за поданням 

голови РМВ і затверджуються ректором Університету на основі рішення вченої 

ради Університету. 

7.3. Рішення про припинення діяльності РМВ може прийматися 

адміністрацією або вченою радою Університету. 
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