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КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

Прийнято Загальними зборами  
Ради молодих вчених  
Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка  
______________ 2015 року 
 

Затверджено конференцією  
трудового колективу  
Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка  
______________ 2015 року 

 

Загальні положення 

1. Рада молодих вчених (далі – Рада) Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (далі – Університет) є постійно діючим колегіальним органом 
громадського самоврядування молодих вчених Університету й дорадчим органом 
Вченої ради Університету з питань молодих учених. 

2. Рада Університету – це добровільне об’єднання молодих вчених 
факультетів/інститутів Університету, що сприяє розвитку їх творчої наукової 
активності й забезпечує захист прав та інтересів молодих вчених Університету, 
зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій 
та обміну знаннями. 

3. Рада Університету співпрацює з науково-дослідною частиною, Науковим 
товариством студентів та аспірантів, Постійною комісією Вченої ради з питань 
організації наукової роботи. 

4. Рада Університету діє згідно з чинним законодавством України, Статутом 
Університету, цим Положенням та здійснює свою діяльність за консультативно-
організаційною допомогою ректора Університету. 

5. Рада Університету діє на принципах: 
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1) свободи наукової творчості; 
2) добровільності, колегіальності, відкритості; 
3) рівності права молодих вчених на участь у діяльності Ради Університету. 

 

Мета й основні напрямки діяльності Ради молодих вчених Університету 

6. Метою діяльності Ради Університету є активізація професійної діяльності та 
сприяння кар’єрному росту молодих вчених Університету, об'єднання їхніх 
зусиль для розробки актуальних наукових проблем і розв’язання пріоритетних 
наукових завдань, розвиток інноваційної діяльності молодих вчених і залучення 
їх до ефективної пропаганди новітніх досягнень науки та її популяризації. 

7. Рада Університету: 
1) приймає акти, що регламентують її організацію й діяльність; 
2) координує роботу всіх підрозділів Університету в організації наукових 
досліджень молодих вчених; 

3) сприяє організації й проведенню наукових конференцій, семінарів, виїзних 
шкіл, інших заходів та участі в них молодих вчених Університету; 

4) сприяє розвиткові безпосередніх контактів між молодими вченими для 
організації міждисциплінарних комплексних наукових досліджень, 
спрямованих на розв’язання актуальних і практично важливих завдань 
сучасної науки; 

5) співпрацює з науковими товариствами університетів-партнерів та іншими 
організаціями; 

6) сприяє підвищенню якості наукових досліджень; 
7) інформує молодих вчених Університету про наукові дослідження й заходи, 
що проводять українські й зарубіжні організації, створює бази даних, надає 
консалтингові й інші послуги, необхідні молодим ученим; 

8) підтримує й стимулює інноваційну діяльність молодих вчених 
Університету, інформує їх про інвестиційні програми та гранти для молоді; 

9) бере участь в організації й проведенні конкурсів на здобуття дослідницьких 
грантів та інших заохочувальних заходів; 

10) проводить пошук нових форм роботи молодих вчених Університету, 
виступає ініціатором їх упровадження в практику, узагальнює й поширює 
позитивний досвід наукової роботи різних підрозділів Університету, інших 
українських і зарубіжних організацій; 

11) налагоджує й підтримує контакти з українськими й зарубіжними 
комерційними та некомерційними організаціями, які орієнтовані на 
розвиток молодіжної науки; 
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12) представляє інтереси молодих вчених Університету перед адміністрацією 
Університету, у наукових, громадських та інших організаціях. 

8. За погодженням із Радою Університету, відповідно до статті 41 Закону України 
«Про вищу освіту», керівництво вищого навчального закладу приймає рішення 
про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, із вищого 
навчального закладу та їх поновлення на навчання. 
 

Організаційна структура Ради Університету 

9. Рада діє на рівні Університету, факультетів/інститутів відповідно до цього 
Положення. 

10. На факультетах/в інститутах можуть бути прийнятті Положення про Ради 
факультетів/інститутів, що деталізують порядок функціонування Рад 
факультетів/інститутів і не суперечать цьому Положенню.  

11. Порядок формування Ради Університету: 
1) членами Ради можуть бути молоді вчені: аспіранти, спеціалісти, кандидати 
наук/доктори філософії – віком до 35 років, докторанти й доктори наук – до 
40 років; 

2) членство в Раді є вільним і здійснюється на добровільних засадах на 
підставі письмової чи електронної заяви, поданої особою на ім’я голови 
Ради Університету або голови Ради факультету/інституту; 

3) у Раді Університету відсутня система членських внесків; 
4) член Ради Університету має право: 

- бути обраним Головою Ради Університету, членом Правління Ради 
Університету; 

- вносити свої пропозиції на розгляд Ради Університету; 
- брати участь в обговоренні всіх питань і заходах Ради; 
- одержувати повну й достовірну інформацію про діяльність Ради; 
- вийти зі складу Ради Університету. 

5) член Ради зобов'язаний: 
- дотримуватися вимог цього Положення, інших внутрішніх документів 
Ради Університету; 

- своєчасно виконувати взяті на себе обов'язки; 
- виконувати рішення органів управління Ради, прийняті в межах їхніх 
повноважень; 

- брати активну участь у досягненні цілей і завдань Ради Університету; 
- не допускати дій, що дискредитують Раду Університету. 

6) припинення членства в Раді може бути здійснено: 
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- за власним бажанням – шляхом подання письмової заяви на ім’я Голови 
Ради Університету або Ради факультету/інституту; 

- автоматично при звільненні або відрахуванні з Університету;  
- за віком.  

7) член Ради Університету може бути виключений зі складу Ради за порушення 
цього Положення за рішенням Правління Ради Університету. 

12. Органи управління Ради Університету 
1) До органів управління Ради Університету належить Конференція членів 

Ради Університету, Правління ради Університету. 
2) Вищим колегіальним органом управління Ради Університету є Конференція 

членів Ради Університету, до складу якої входять члени Правління Ради 
Університету й уповноважені Радами факультетів/інститутів представники. 

3) Голова Ради Університету обирається з числа членів Ради Університету 
Конференцією членів Ради Університету строком на 3 роки.  

4) Головою Ради Університету може бути співробітник Університету, який на 
момент обрання має ступінь кандидата наук/доктора філософії чи доктора 
наук та є членом Ради Університету не менше одного року. Порядок обрання 
Голови Ради Університету регулюється Положенням про вибори Голови 
Ради молодих вчених Університету. 

5) Голова Ради Університету за посадою є членом Вченої ради Університету. 
6) Правління Ради Університету є постійно діючим колегіальним органом, який 

виконує координаційні функції. 
7) До складу Правління Ради Університету входять Голова Ради Університету, 

заступник (заступники) Голови Ради Університету, секретар Ради 
Університету, Голова Наукового товариства студентів та аспірантів 
Університету, Голови Рад молодих вчених факультетів/інститутів 
Університету. 

8) Заступники  Голови Ради Університету, відповідальні за окремі напрямки 
роботи Ради Університету, обираються Правлінням Ради Університету. 

9) Секретар Ради Університету обирається  Правління Ради Університету за 
поданням Голови Ради Університету. 

10) Голови  Рад молодих вчених факультетів/інститутів обираються із числа 
членів Рад молодих вчених факультетів/інститутів Загальними зборами  
(Конференцією ) Рад факультетів/інститутів строком на 3 роки.  

11) Голова Ради факультету/інституту за посадою є членом Вченої ради 
відповідного факультету/інституту. 
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13. Порядок роботи Ради Університету 
1)           Конференція членів Ради Університету (далі – Конференція Ради 
Університету) проводиться не рідше 1 разу на рік. 

2)           Делегати на Конференцію Ради обираються із числа членів Рад 
молодих вчених факультетів/інститутів, по одному делегату від п’яти 
членів відповідної Ради факультету / інституту. 

3)           Конференція Ради Університету вважається правомочною за 
наявності на її засіданні не менше 3/4 обраних факультетами/інститутами 
делегатів.  

4)           Рішення Конференції Ради Університету приймаються шляхом 
відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх і 
оформляються протоколом. 

5)           Рішення щодо обрання Голови Ради Університету, висловлення 
недовіри Голові Ради Університету приймаються таємним голосуванням. 
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 
присутніх на Конференції Ради Університету. 

6)           Головуючим на засіданні Конференції Ради Університету є Голова 
Ради Університету, а за його відсутності – уповноважений Головою Ради 
представник Правління Ради. 

7)           Чергові засідання Правління Ради проводяться 1 раз на місяць. 
Позачергові засідання скликаються Головою Ради або на вимогу 1/3 складу 
членів Правління. Засідання Правління вважається правомочним, якщо на 
ньому присутні не менш ніж 2/3 членів Правління. Рішення приймаються 
простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні. 

8)           Голова Ради факультету/інституту може делегувати на засідання 
Правління Ради Університету свого представника. 

9)           Голова Ради Університету несе відповідальність за діяльність Ради, 
здійснює загальне керівництво Радою та її Правлінням упродовж періоду 
дії своїх повноважень, є офіційним представником Ради Університету. 

10) Голова Ради Університету має право приймати рішення про час і 
формат проведення чергового й позачергового засідань Правління, 
координувати діяльність Ради з адміністрацією Університету, представляти 
Раду у взаємодії з юридичними й фізичними особами відповідно до цього 
Положення. 

11) Голова Ради Університету зобов’язаний ініціювати розгляд важливих 
для Ради Університету питань на Конференції Ради, засіданнях Правління 
Ради Університету та Вченій раді Університету. За необхідністю Голова 
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Ради може передавати функції керівництва одному з членів Правління Ради 
Університету.  

12) Рада Університету здійснює свою діяльність на основі річного плану 
роботи, що має бути узгоджений із керівництвом Університету в особі 
проректора з наукової роботи і та представлений на Конференції Ради 
Університету. 

13) Голова Ради Університету готує та представляє щорічний звіт про 
діяльність Ради Університету на Конференції Ради Університету.  

14) Голови Ради факультетів/інститутів зобов’язані подати звіт про 
роботу Ради факультету/інституту на вимогу Голови Ради 
факультету/інституту. 

15) Конференція Ради Університету приймає рішення про визнання звіту 
задовільним або незадовільним. У разі визнання звіту незадовільним 
Конференція Ради Університету може прийняти рішення про висловлення 
недовіри Голові Ради Університету та призначення дострокових виборів 
Голови Ради Університету. На період до обрання нового Голови Ради 
Університету його обов’язки виконує член Правління Ради Університету, 
обраний Конференцією Ради Університету. 

16) Голови Рад факультетів/інститутів готують та представляють 
щорічний звіт про діяльність Ради факультету/інституту на Загальних 
зборах (Конференції) Ради факультету/інституту. 

17) Загальні збори (Конференція) Ради факультету/інституту приймає 
рішення про визнання звіту задовільним або незадовільним. У разі 
визнання звіту незадовільним Загальні збори (Конференція) Ради 
факультету/інституту може прийняти рішення про висловлення недовіри 
Голові Ради факультету/інституту та призначення дострокових виборів 
Голови Ради факультету/інституту. На період до обрання нового Голови 
Ради факультету/інституту його обов’язки виконує член Правління Ради 
факультету/інституту, обраний Загальними зборами (Конференцією) Ради 
факультету/інституту. 

 

Взаємодія Ради Університету з адміністрацією Університету 

14. Адміністрація Університету: 
1) надає Раді Університету інформацію щодо молодих вчених Університету 
та створює умови, необхідні для ефективної діяльності Ради Університету 
(приміщення, офісна техніка, меблі тощо); 
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2)  забезпечує організаційну, консультативну й матеріальну підтримку 
діяльності Ради, що передбачена цим Положенням; 

3) інформує Правління Ради Університету про рішення Університету щодо 
питань молодіжної політики. 

15. Рада молодих вчених: 
1) надає допомогу Університету в організації й проведенні наукових заходів; 
2)  надає пропозиції Ректору, проректору з наукової роботи, науково-
дослідній частині, керівництву факультетів/інститутів щодо покращення 
організації роботи молодих учених; 

3) забезпечує статистичною й аналітичною інформацією про проблеми й 
ініціативи молодих учених. 

16. Фінансовою основою діяльності Ради Університету є кошти, визначені 
Вченою радою Університету. 

 

Прикінцеві й перехідні положення 

17. Зміни й доповнення до цього Положення приймаються Конференцією Ради 
Університету й затверджуються конференцією трудового колективу 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

18. Голова Ради Університету, Голови Рад факультетів/інститутів, призначені до 
прийняття цього Положення, продовжують виконувати свої повноваження до 
закінчення строку, на який вони призначені. 


