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ПОЛОЖЕННЯ 

про Раду молодих вчених 

Донбаської державної машинобудівної академії 
 

 

  Загальні положення та основні напрями діяльності 

1. Положення розроблене на виконання статті 24 Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», Постанови Кабінету Міністрів України 

від 16 листопада 2016 року №822 «Про затвердження Типового положення про 

раду молодих вчених при органах виконавчої влади».  

2. Рада молодих вчених (далі Рада) є колегіальним виборним дорадчим 

органом, що утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих 

вчених. 

3. Рада у своїй діяльності керується законами України, постановами 

Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. 
 

 

2. Основними завданнями Ради є: 

 

сприяння взаємодії між ректоратом та молодими вченими; 

підготовка пропозицій щодо створення правових і соціально-економічних 

умов для залучення молодих вчених до роботи в різних галузях науки, 

стимулювання професійної діяльності молодих вчених, сприяння підвищенню їх 

професійного рівня і реалізації їх творчої та професійної активності; 

консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової 

діяльності, співробітництво з іноземними замовниками наукової продукції тощо; 

сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових 

робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних 

наукових проектів; 

підтримка молодих вчених у проведенні ними, науково-організаційних, 

наукових та освітніх заходів. 

 

3. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 

узгоджує роботу кафедр і факультетів Академії в організації наукових 

досліджень молодих науковців; 

сприяє організації і проведенню наукових конференцій, семінарів та 

інших заходів, в яких могли б брати участь молоді науковці Академії; 

сприяє розвитку безпосередніх контактів між молодими науковцями для 

організації міждисциплінарних комплексним наукових досліджень, 

спрямованих на вирішення актуальних і практично значущих завдань сучасної 



  

науки;  

здійснює співробітництво з науковими товариствами університетів-

партнерів та іншими організаціями; 

проводить роботу з інформування молодих науковців Академії про 

наукові дослідження і заходи, що проводяться українськими та зарубіжними 

організаціями, створення бази даних, надання консалтингових та інших послуг, 

необхідних молодим вченим; 

підтримує і стимулює інноваційну діяльність молодих вчених Академії, 

інформує молодих науковців про інвестиційні програми та гранти для молоді; 

бере участь в організації та проведенні конкурсів на здобуття 

дослідницьких грантів та інших заохочувальних заходів;  

веде пошук нових форм роботи молодих науковців Академії, ініціює їх 

впровадження в практику, поширює позитивний досвід наукової роботи різних 

підрозділів Академії, інших українських і зарубіжних організацій; 

налагоджує і підтримує контакти з українськими та зарубіжними 

комерційними та некомерційними організації, які орієнтовані на розвиток 

української науки; 

представляє інтереси молодих вчених Академії в державних, 

муніципальних, наукових, громадських та інших організаціях. 
 

4. Організаційна структура Ради Академії: 

Рада діє на рівнях Академії і факультетів відповідно до цього Положення; 

на факультетах можуть бути прийняті положення про Раду факультетів, 

що деталізують порядок функціювання Ради факультетів і не суперечать цьому 

Положенню.  
 

 

5. Порядок формування Ради Академії: 

склад Ради формується установчими зборами представників товариств 

молодих вчених факультетів, які виявили бажання взяти участь у роботі Ради та 

подані товариствами молодих вчених;  

склад Ради обирається строком на 5 років; 

членами Ради можуть бути молоді науковці, фахівці, аспіранти та 

викладачі Академії віком до 35 років – фахівці без ступеню та кандидати наук; 

віком до 40 років- докторанти і доктори наук; 

членство в Раді є вільним і здійснюється на добровільних засадах на 

підставі письмової чи електронної заяви, поданої особою на ім’я голови Ради 

Академії; 

склад Ради затверджується ректором Академії після розгляду і схвалення 

вченою Радою; 

до складу Ради входять голова Ради, його заступник та секретар Ради, 

які обираються із членів Ради на її засіданні, а також можуть входити 

асоційовані члени;   

голова Ради Академії обирається строком на два з половиною роки з 



  

правом подальшого переобрання з врахуванням рекомендацій Вченої ради 

Академії. Головою Ради Академії може бути науково-педагогічний працівник 

Академії, який на момент обрання має ступінь кандидата або доктора наук . 

Голова Ради: 

головує на засіданнях Ради; 

розподіляє обов’язки між членами Ради; 

представляє Раду у відносинах з ректоратом, органами місцевого 

самоврядування, вищими закладами освіти, науковими установами тощо, 

виконує інші представницькі функції; 

звітує про діяльність Ради перед Вченою радою Академії; 

здійснює інші повноваження, які передбачені положенням про Раду.  

Для оперативного вирішення актуальних питань утворюється президія 

Ради, яка діє у період між її засіданнями; 

до складу президії Ради Академії входять голова Ради Академії, його 

заступник, секретар та члени Ради по одному від кожного факультету; 

склад президії Ради Академії затверджується головою Ради за поданням 

його заступника. Секретар Ради відповідає за інформаційну підтримку 

діяльності Ради;  

члени Ради мають однакові права. Будь-який член Ради Академії має 

право бути обраним у президію Ради Академії, проявляти ініціативу, вносити 

свої пропозиції на розгляд Ради Академії, брати участь у обговоренні всіх 

питань та заходах Ради; 

в обов’язки членів Ради входить виконувати рішення правління Ради, що 

прийняті в межах їх повноважень та визначених даним Положенням. В будь-

якій діяльності, що належить до компетенції Ради, неухильно притримуватись 

її рішень; 

молодий вчений може бути виведений зі складу Ради:  

за власним бажанням, при пред’явленні письмової заяви на ім’я голови 

Ради Академії; 

автоматично при звільненні з Академії; 

 за віком; 

у разі систематичної відсутності на її засіданнях без поважних причин . 

Діяльність Ради координується проректором з наукової роботи, 

управління розвитком та міжнародних зв’язків   

 

6. Порядок роботи Ради Академії: 

Рада проводить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів і 
напрямів роботи;   

основною формою роботи Ради є її засідання. Головуючим на засіданні 

Ради є голова Ради, а в разі його відсутності – його заступник; 

засідання Ради можуть бути: 

чергові (проводяться не рідше одного разу на квартал) та позачергові 

(скликаються Головою Ради або на вимогу однієї третини від загальної 



  

кількості членів Ради); 

засідання Ради вважається правочинним, якщо на засіданні були присутні 

більше половини її членів. Рішення приймається більшістю голосів, присутніх 

на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого 

на засіданні; 

пропозиції Ради оформляються у формі протоколу засідання, який 

підписується головуючим на її засіданні та секретарем Ради;  

Рада інформує громадськість про свою роботу шляхом розміщення 

інформації на офіційному веб-сайті Академії про керівний склад, прийняті 

рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про свою роботу, тощо. 

 

7. Взаємодія Ради Академії з адміністрацією Академії. 

Адміністрація Академії:   
 

 створює умови, необхідні для ефективної діяльності Ради (приміщення, 

офісна техніка, меблі тощо); 

 забезпечує організаційну і консультативну підтримку діяльності Ради.  

 Рада молодих вчених: 

надає пропозиції ректорату, керівництву факультетів щодо покращення 

організації роботи молодих вчених; 

забезпечує статистичною та аналітичною інформацією про проблеми та 

ініціативи молодих вчених; 

надає допомогу Академії в організації та проведенні Днів науки в 

Академії, молодіжних наукових заходів, тощо.   


