


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Рада молодих вчених Навчально-реабілітаційного закладу вищої 

освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (далі – Рада) є 

добровільним громадським об’єднанням молодих науковців Навчально-

реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний 

інститут» (далі – Інститут) та Відокремленого структурного підрозділу 

Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу 

вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (далі – Фаховий 

коледж), яке створено з метою сприяння науковій, інноваційній та творчій 

діяльності молодих вчених.  

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, а також Положенням про раду молодих вчених при органах 

виконавчої влади, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 

16.11.2016 № 822, та Статутом Інституту і Положенням Фахового коледжу.  

1.3. Рада здійснює свою діяльність на основі принципів добровільності, 

рівноправності всіх членів Ради, самоврядування, законності, гласності.  

1.4. Положення про Раду та зміни до нього затверджуються Вченою 

радою Інституту та вводяться в дію наказом ректора Інституту.  

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ 

 

2.1. Сприяти науково-дослідній роботі молодих вчених Інституту та 

Фахового коледжу.  

2.2. Підтримка молодих вчених у проведенні ними науково-

організаційних, наукових та освітніх заходів.  

2.3. Сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах 

наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання 

перспективних наукових проектів.  

2.4. Організовувати зустрічі, диспути, круглі столи з метою виявлення і 

узагальнення інформації про напрямки і результати наукових та науково-

практичних досліджень молодих вчених Інституту та Фахового коледжу.  

2.5. Сприяти поширенню (впровадженню) результатів наукових 

досліджень молодих вчених.  



2.6. Представляти інтереси молодих вчених на Вченій раді Інституту, в 

державних органах, муніципальних, наукових, громадських об’єднаннях та 

інших організаціях.  

2.7. Висувати кандидатури на здобуття премій, грантів, стипендій.  

2.8. Виявляти думку наукової молоді щодо різних аспектів професійної 

діяльності і соціально-побутових питань.  

2.9. Сприяти підвищенню рівня якості наукових досліджень молодих 

вчених в межах своїх компетенцій.  

2.10. Сприяння розвитку і вдосконаленню наукової сфери України, її 

інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору.  

 

3. СКЛАД РАДИ 

3.1. Загальна кількість членів Ради молодих вчених не обмежується. До 

складу Ради входить голова Ради, заступник голови Ради, секретар Ради і члени 

Ради у кількості не менше одного представника від кафедри або іншого 

структурного підрозділу, що мають у своєму складі молодих вчених.  

3.2. Склад Ради обирається строком на два роки.  

3.3. Голова Ради організовує роботу Ради, є офіційними представниками 

Ради, здійснює взаємодію з іншими структурними підрозділами Інституту та 

Фахового коледжу відповідно до цього Положення.  

3.4. Членами Ради можуть бути аспіранти, докторанти та молоді вчені 

(відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», 

науково-педагогічні працівники вік яких не перевищує для осіб, що мають 

науковий ступінь кандидата наук 35 років, доктора наук – 40 років).  

3.5. Голова Ради затверджується рішенням Вченої ради Інституту за 

поданням членів Ради. Заступник голови Ради та секретар Ради обираються на 

засіданні Ради з числа її членів.  

3.6. Рішення Ради приймається більшістю голосів присутніх на засіданні 

(за наявності кворуму на поточний період) та вноситься до протоколу засідань.  

3.7. Протоколи засідань Ради ведуться секретарем Ради.  

3.8. Членство в Раді здійснюється на підставі особистого подання анкети 

молодим вченим.  

3.9. Члени Ради працюють на громадських засадах.  

3.10. Виключення зі складу Ради може здійснюватися у випадках:  

- член Ради має право вийти зі складу Ради молодих вчених за власним 

бажанням;  



- здійснення членом Ради дій, які грубо порушують дане Положення і 

принципи роботи Ради;  

- невиконання рішень Ради;  

- невідвідування засідань Ради;  

- членство в Раді автоматично припиняється після досягнення особою 

відповідного віку, відповідно до чинного законодавства.  

 

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ 

4.1. Рада має право:  

- вносити рекомендації та пропозиції з будь-яких питань наукової 

діяльності молодих вчених; 

- налагоджувати партнерські зв’язки наукової молоді Інституту та 

Фахового коледжу з ученими і фахівцями науково-дослідних організацій та 

ЗВО/ФПВО.  

- пропонувати претендентів на здобуття національних і міжнародних 

молодіжних премій, стипендій, грантів тощо;  

- вносити пропозиції щодо проведення наукових конференцій та 

семінарів молодих вчених; 

- мати представництво у складі Вченої ради Інституту; 

- подавати запити до Адміністрації Інституту про фінансову підтримку 

діяльності Ради, що мають бути узгоджені у робочому порядку.  

4.2. Права членів Ради:  

- обирати і бути обраними у керівництво Ради;  

- брати участь в засіданнях Ради, виявляти ініціативу, висловлювати 

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

вільному обговоренні всіх питань, відповідно до затвердженого регламенту;  

- долучатися до організації та проведення наукових конференцій, 

семінарів, дискусій та інших видів наукової активності;  

- отримувати наукову, методичну та інформаційну підтримку від Ради;  

- на підставі власного бажання, висловленого у встановленому Радою 

порядку, у будь-який момент добровільно припинити своє членство в Раді.  

4.3. Обов’язки членів Ради:  

− дотримуватися Положення про Раду та виконувати рішення, прийняті 

в межах її повноважень, визначених дійсним Положенням;  

− виконувати завдання, керуватися у своїй діяльності цілями, задачами і 

принципами Ради;  



− за умов одержання повідомлення з Ради, що містить у собі завдання чи 

прохання про виконання доручення, яке стосується діяльності Ради, вчасно 

передавати у Раду свою відповідь або повідомлення;  

− представляти інтереси Ради і молодих вчених Інституту у відносинах з 

іншими організаціями та установами, в т.ч. міжнародними.  

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ 

5.1. Діяльність Ради координується ректором Інституту.  

5.2. Рада проводить свою діяльність відповідно до Положення про Раду 

та Плану роботи на поточний календарний рік.  

5.3. Основною формою роботи Ради є її засідання. Головуючим на 

засіданні Ради є голова Ради, а в разі його відсутності – його заступник.  

5.4. Засідання Ради проводяться за необхідністю з урахуванням 

залучення молодих вчених до освітнього процесу Інституту та Фахового 

коледжу.  

5.5. Рада визначає та затверджує регламент, приймає у межах своїх 

повноважень рішення та організовує їх виконання.  

5.6. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні 

більше половини її членів.  

5.7. На засіданнях Ради розглядаються пропозиції з питань, що належать 

до її компетенції. Пропозиції Ради вважаються схваленими, якщо за них 

проголосувала більшість від її складу. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос головуючого на засіданні.  

5.8. Прийняття рішень з робочих питань, які не стосуються особового 

складу Ради, відбувається шляхом відкритого голосування.  

5.9. Пропозиції Ради оформляються у формі протоколу засідання, який 

підписується головуючим на її засіданні та секретарем Ради.  

5.10. Рада планує свою діяльність та звітує колективу молодих вчених і 

Вченій раді Інституту про виконання роботи 1 раз на рік.  

5.11. Рада інформує громадськість про свою роботу шляхом розміщення 

на офіційному веб-сайті Інституту та оприлюднення в інший прийнятний 

спосіб плану роботи, керівного складу, складу постійних та тимчасових 

робочих органів, прийнятих рішень, протоколів засідань, щорічних звітів про 

свою роботу тощо.  

 

 

 



6. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

6.1. Рада підтримує взаємозв’язок з кафедрами Інституту та іншими 

структурними підрозділами.  

6.2. Рада співпрацює з науковими Радами молодих вчених інших 

ЗВО/ЗФПО України, ближнього та далекого зарубіжжя.  

6.3. Прийняте рішення Ради має рекомендаційний характер для 

Ректорату, Вченої ради Інституту, і, якщо це необхідно, включається в порядок 

денний найближчого засідання Ректорату, Вченої ради Інституту.  

 

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

7.1. Для забезпечення діяльності Ради, Інститут надає їй приміщення та 

створює необхідні умови для її ефективної діяльності.  

7.2. Ректорат та Вчена рада Інституту допомагає Раді:  

- у проведенні науково-комунікаційних заходів і висвітлені їх 

результатів;  

- у своєчасному наданні матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення Раді для вирішення завдань, що стоять перед нею.  

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Дійсне Положення, а також усі зміни і доповнення до нього 

затверджуються Вченою радою Інституту і реєструються у встановленому 

порядку.  

8.2. Зміни до Положення можуть вноситись членами Ради і прийматися 

через відкрите голосування на засіданні Ради. Прийняті зміни розглядаються та 

затверджуються Вченою радою Інституту.  

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1. Реорганізація або ліквідація Ради відбувається за рішенням Вченої 

ради Інституту згідно з діючим законодавством, нормативними документами 

МОН України та Статутом Інституту. 


