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НАКАЗ № _1-268__
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«_26»______09___ 2014 р.

Про створення Ради молодих вчених НТУУ «КПІ»
У зв’язку з необхідністю популяризації наукових досліджень та
використання розробок молодих вчених університету, створення належних
умов для їх роботи,

Н А К А З У Ю:
1. Створити Раду молодих вчених Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут» (далі - Рада).
2. Затвердити Положення про Раду (Додаток 1).
3. Директорам інститутів, деканам факультетів надавати всебічну допомогу в
роботі Ради, а також довести до відома молодих вчених про створення
Ради, ознайомити їх з її положеннями, створити ініціативну групу, що буде
представляти інститут чи факультет на університетських зборах Ради.
4. Начальнику відділу кадрів та архівної справи Л.П.Андрійчук довести
даний наказ до відома деканів факультетів, директорів інститутів та
керівників структурних підрозділів університету.
5. Проректору з наукової роботи М.Ю. Ільченко, проректору з
адміністративно-господарської роботи П.В. Ковальову, проректору з
науково-педагогічної роботи П.О. Киричку надати необхідну допомогу у
створенні Ради молодих вчених, забезпечити приміщенням, засобами
зв’язку тощо.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор

М.З. Згуровський

Проект наказу вносить
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Додаток № 1 до наказу № 1-268_
від «26»____09___ 2014 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду молодих вчених
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»

Зареєстровано
у керуючого справами НТУУ «КПІ»
за № _65__від «25_»___09____ 2014 р.
___________Я.Ю. Цимбаленко

Київ – 2014
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1. Загальні положення
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1.1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування
Ради молодих вчених Національного технічного університету України «КПІ»
(далі - Рада).
1.2. Діяльність Ради здійснюється відповідно до Конституції України,
Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну
діяльність», інших нормативних актів України, Статуту Національного
технічного університету України «КПІ» (далі - Університет) і цього
Положення.
1.3. Рада є колегіальним об’єднанням молодих вчених Університету, яке
створено з метою сприяння здійснення молодими вченими наукової діяльності
та підтримки молодих вчених, насамперед, в професійній сфері, і у вирішенні
їх соціальних проблем.
1.4. У своїй роботі Рада керується принципами:
-

пріоритетності наукової творчості та змагальності;

-

рівноправності членів Ради;

-

гласності і колегіальності у роботі;

-

добровільності членства у Раді;

-

органічного зв'язку навчання та науково-дослідної роботи;

-

підвищення рівня

наукового потенціалу Університету та

виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.
1.5.

Діяльність Ради координується проректором з наукової роботи

Університету.
1.6. Університет надає Раді організаційне сприяння, приміщення, засоби
комунікації; умови для апробації результатів дослідження молодих вчених.
1.7. Рада може співпрацювати з науковим товариством студентів та
аспірантів, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими
українськими та закордонними вищими навчальними закладами, науковими
установами та організаціями; громадськими організаціями України й інших
країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності Ради та
законодавству України.

2. Мета діяльності та завдання Ради
2.1. Основною метою діяльності Ради є всебічне сприяння науковій,
інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених,
представництво, захист і реалізація професійних, інтелектуальних, юридичних
і соціально-економічних прав молодих вчених; сприяння міжвузівській
інтеграції молодих вчених.
2.2. Основними завданнями Ради є такі:
1) підтримка

наукової

діяльності

молодих

вчених,

надання

їм

організаційної та інформаційної допомоги;
2) залучення осіб, які займаються дослідницькою професійною діяльністю
в Університеті, до науково-дослідницької роботи;
3) участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених,
циклів лекцій провідних вчених України та інших держав;
4) сприяння заохоченню обдарованих представників молодих вчених;
5) допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях,
семінарах, симпозіумах конкурсах на здобуття грантів тощо;
6) подання пропозицій до Вченої Ради Університету, щодо кандидатів на
отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо;
7) співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями в
Україні та за кордоном;
8) збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що
здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;
9) сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових
заходів;
10) методична та організаційна підтримка видання наукових праць
молодих вчених;
11) сприяння впровадженню результатів досліджень молодих вчених і
фахівців;
12) допомога

у

вирішенні

соціальних

проблем

молодих

Університету;
13) сприяння у захисті інтелектуальної власності молодих вчених;

вчених

14) здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих
вчених;
15) здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети
Ради, і які не заборонені чинним законодавством України.
3. Структура Ради та органи управління її діяльністю
3.1. Рада створюється наказом ректора Університету.
3.2. Вищим органом управління Ради є Конференція або Загальні збори
молодих вчених Ради.
3.3. Положення про Раду молодих вчених, зміни та доповнення до нього
приймаються на Конференції (Загальних зборах) молодих вчених Ради (вищий
орган управління Ради) та затверджується наказом ректора Університету.
3.4. Голова Ради обирається відкритим голосуванням на Конференції
(Загальних зборах) молодих вчених Ради з числа її чинних членів. Голова Ради
одночасно очолює створений орган управління (Правління Ради тощо).
Кожного року скликається чергова Конференція (Загальні збори) молодих
вчених Ради на якій молоді науковці-делегати від факультетів (інститутів)
після

річного

звіту

Голови

Ради,

шляхом

відкритого

голосування

продовжують термін його повноважень ще на один рік або припиняють їх і
обирають

іншого

Голову.

Позачергові

Конференції

(Загальні

збори)

скликаються за рішенням Правління Ради або за вимогами половини від
загальної кількості Рад молодих вчених факультетів (інститутів). Конференція
(Загальні збори) правочинні якщо присутні 2/3 від обраних делегатів. Рішення
Конференції

(Загальних зборів) вважаються прийнятим, якщо воно

підтримане абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів. Рішення
Конференції (Загальних зборів) обов’язкові для виконання всіма членами
Ради.
3.5. Голова Ради:
1) здійснює загальне керівництво діяльністю Ради;

2) ухвалює рішення про скликання і термін проведення чергового
засідання Ради, формує порядок денний і головує на засіданні Ради;
3) розподіляє обов’язки між членами Ради;
4) особисто контролює дотримання членами Ради цього Положення;
5) звітує

про

діяльність

Ради

перед

ректором

Університету,

проректором з наукової роботи, Вченою Радою Університету;
6) підписує документи від імені Ради;
7) визначає конкретні завдання Ради відповідно до мети її діяльності;
8) є відповідальним за зв'язки Ради зі структурними підрозділами та
посадовими особами Університету, представляє Раду перед іншими
органами, установами, організаціями і об'єднаннями.
9) виконує інші функції, покладені на нього Радою.
3.6. Голова Ради несе відповідальність за виконання Радою завдань,
передбачених цим Положенням.
3.7. Голова Ради пропонує з числа членів Ради кандидатури Першого
Заступника і Заступників Голови, а також Секретаря Ради, які затверджуються
Радою прямим відкритим голосуванням абсолютною більшістю присутніх
членів Ради.
3.8. Перший Заступник Голови у період відсутності Голови виконує всі
його функції. Він разом із Головою відповідає за проведення єдиної політики
розвитку виробленої Радою, повноту і вчасність виконання поставлених
завдань тощо.
3.9. Секретар Ради відповідає за інформаційну підтримку діяльності Ради,
зокрема ведення протоколів засідання Ради та їх зберігання, підготовку
проектів рішень Ради, ухвал Ради, інформаційних довідок, ведення
службового листування тощо.
3.10. Повноваження Голови Ради можуть бути достроково припинені
кваліфікованою більшістю голосів на Конференції молодих вчених Ради (не
менше 2/3 від кількості присутніх членів Ради).
3.11. Повноваження Першого Заступника, Заступників Голови Ради та

Секретаря можуть бути достроково припинені кваліфікованою більшістю
голосів на засіданні Ради (не менше 2/3 від кількості присутніх членів Ради).
3.12.

Рада

може

утворювати

органи

(Правління

Ради),

які

здійснюватимуть управління її діяльністю у період між Конференціями
(Загальними зборами) молодих вчених Ради. У цей період всі основні рішення
щодо діяльності Ради обговорюються і приймаються на засіданнях Правління
Ради. Правління Ради координує свою роботу з проректором з наукової
роботи, або його заступником. До складу Правління входять Голова Ради (він
же Голова Правління), його Перший Заступник (заступники) і Секретар Ради,
Голови Рад молодих вчених факультетів (інститутів). Між засіданнями
Правління Ради її поточною діяльністю керує Голова Ради. Голова Ради
входить за посадою у склад Вченої ради Університету.
3.13. На рівні факультетів (інститутів) в разі доцільності можуть
утворюватися Ради молодих вчених факультету (інституту). Рішення про
утворення Ради молодих вчених факультету (інституту) приймається Радою
молодих вчених Університету і підлягає затвердженню керівником факультету
(інституту) та ректором Університету.
3.14.

Рада молодих вчених факультету (інституту) дотримується

Положення про Раду молодих вчених Університету. Вищим органом
управління Ради молодих учених факультету (інституту) є Загальні збори
молодих вчених факультету (інституту), які до неї входять. У період між
Загальними зборами, Радою молодих вчених факультету (інституту) керує
Бюро Ради молодих вчених факультету (інституту). Бюро Ради координує
свою роботу з керівником факультету (інституту) або його заступником. Між
засіданнями Бюро Ради молодих вчених факультету (інституту) її діяльністю
керує Голова Бюро (він же Голова Ради молодих вчених факультету
(інституту)). Голова Ради молодих вчених факультету (інституту) входить за
посадою у склад Вченої ради цих структурних підрозділів.
3.15. Рішення Ради молодих вчених факультету (інституту) повинні не
суперечити Положенню про Раду і узгоджуватися з рішеннями Ради молодих
вчених Університету.

3.16. Діяльність Ради може бути припинена лише наказом ректора
Університету на підставі рішення Вченої ради Університету. Діяльність Ради
молодих вчених факультету (інституту) може бути припинена лише наказом
ректора Університету на підставі рішення Вченої ради факультету (інституту).
4. Членство в Раді

4.1.

Членами

Ради

можуть

бути

аспіранти,

здобувачі,

наукові

співробітники, науково-педагогічні працівники: до 35 років - спеціалісти без
ступеню та кандидати наук; у віці до 40 років – докторанти і доктори наук, які
займаються дослідницькою професійною, науковою або науково-педагогічною
діяльністю в Університеті.
4.2. Представництво кожного факультету (інституту) в Раді ґрунтується
на принципах рівності і складає не менше 2 осіб від кожного факультету
(інституту).
4.3. Члени Ради мають право:
1) брати участь у засіданнях Ради, висловлювати свої думки, вносити на
розгляд пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх розглянутих
питань згідно з затвердженим регламентом.
2) обирати й бути обраним у органи Ради;
3) брати участь у заходах організованих Радою, зокрема наукових
конференціях, семінарах, симпозіумах;
4) отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку Ради.
5) бути рекомендованими Радою на подання щодо нагородження
преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами й іншими видами
відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту
Університету.
4.4. Члени Ради зобов'язані:
1)

дотримуватися Положення про Раду;

2)

виконувати рішення Ради, прийняті в межах її повноважень,

визначених цим Положенням;

3)

сумлінно та своєчасно виконувати покладені на них Радою

обов'язки;
4)

виконувати рішення керівників (керівних органів) Ради;

5)

подавати звіт про свою роботу на вимогу керівників (керівних

органів) Ради;
6)

активно брати участь у науковій роботі та заходах організованих

Радою;
7)

пропагувати діяльність Ради, сприяти підвищенню її авторитету та

престижу.
4.5. Виключення з членів Ради може здійснюватися у випадках:
1) здійснення членом Ради дій, що грубо порушують це Положення;
2) невиконання рішень Ради;
3) відсутності більш, ніж на трьох засіданнях Ради поспіль без поважної
причини;
4) за власним бажанням члена Ради за умови надання ним письмової
заяви про своє рішення вийти зі складу Ради;
5) невідповідності вимогам пункту 4 Положення;
4.6. Рішення про виключення з членів Ради (крім виключення через
невідповідність пункту 4 Положення) приймається на засіданні Ради
абсолютною більшістю членів Ради присутніх на засіданні (за наявності
кворуму). Особа позбавлена членства у Раді протягом не менше 1 року з дня
позбавлення членства не може бути поновлена у складі Ради.
4.7. У разі припинення особою наукової чи науково-педагогічної
діяльності в Університеті його членство у Раді припиняється автоматично.
4.8. Якщо впродовж роботи Ради вік будь-кого з його членів перевищить
35 років для спеціалістів без ступеню та кандидатів наук (40 років для
докторантів і докторів наук), Рада може подовжити його членство до кінця
навчального року.

5. Засідання Правління Ради
5.1. На засіданнях Правління Ради розглядаються основні питання, що
стосуються молодих вчених Університету, розробляються та затверджуються
річні плани роботи Правління Ради, а також призначаються відповідальні
виконавці за основними напрямками діяльності.
5.2. Чергові засідання Правління Ради проводяться не рідше одного разу
на місяць. Періодично (не рідше одного разу в три місяці) засідання Правління
Ради повинне відбуватись в розширеному форматі – крім складу Правління
запрошуються до участі всі бажаючи молоді вчені Ради. Дата чергових зборів
призначається її Головою.
5.3. Позачергові засідання Правління Ради скликаються на вимогу ректора
Університету, або Вченої ради Університету, або не менш як третини членів
Правління Ради.
5.4. Про проведення засідань Правління Ради повідомляє її Секретар не
менш ніж за 7 днів, зазначаючи перелік питань порядку денного і доповідачів.
5.5. На засіданні Правління Ради, за вимогою не менш як третини від
присутніх її членів, у порядок денний можуть бути включені додаткові
питання.
5.6. Засідання Правління Ради вважаються дійсними за умови присутності
на них більше половини від загального числа членів Ради.
5.7. Рішення Правління приймається шляхом відкритого голосування
абсолютною більшістю голосів членів, що є присутніми на засіданні (за
наявності кворуму). У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Ради є
вирішальним.
5.8. Рішення Правління Ради обов’язкові для виконання всіма членами
Ради.

6. Забезпечення діяльності Ради

6.1. Для забезпечення діяльності Ради Університет закріплює за Радою
приміщення та створює необхідні умови для її ефективної діяльності.
6.2.

Ректорат,

профільні

департаменти,

деканати

сприяють

найповнішому інформаційному забезпеченню Ради.
6.3. Фінансова діяльність Ради здійснюється відповідно до чинного
законодавства України, Статуту НТУУ «КПІ».
6.4. Деканати факультетів та інститутів всебічно сприяють діяльності
Ради на відповідних факультетах та інститутах.
6.5.

Забороняється

запровадження

обов’язкових платежів членів Ради.

Узгоджено
проректор з наукової роботи
НТУУ «КПІ»
______________М. Ю. Ільченко
«04»___09_____ 2014 р.
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