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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Рада молодих вчених (далі Рада)Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі Університет)є 

постійно діючим колегіальним, дорадчо-консультативним та представницьким 

органом з питань молодих вчених. 

1.2. Рада Університету діє відповідно до чинного законодавства, Статуту 

університету та цього Положення. 

1.3. Рада поєднує студентів, молодих вчених, аспірантів (віком до 35 років), 

докторантів (віком до 40 років). 

1.4. Рада забезпечує захист прав та інтересів молодих вчених Університету 

зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та 

обміну знаннями. 

1.5. У своїй діяльності Рада керуються такими принципами: 

- свободи наукової творчості; 
- добровільності, колегіальності, відкритості; 
- рівності членів Ради. 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА РАДИ 

 

2.1. Метою діяльності Ради є активізація та сприяння професійному 

зростанню молодих вчених; об'єднання їхніх зусиль для розв'язання актуальних 

наукових проблем, реалізації наукових проектів і вирішення пріоритетних наукових 

завдань; розвиток інноваційної активності молодих науковців; активне залучення 

молодих вчених до використання та популяризації новітніх досягнень науки. 

2.2. Основними завданнями Ради є такі: 
2.2.1. координація роботи різних підрозділів Університету щодо організації 

наукових досліджень молодих вчених; 

2.2.2. сприяння та допомога в організації та проведенні семінарів, 

конференцій, форумів, виїзних шкіл та інших наукових заходів з метою 

стимулювання наукової активності молодих вчених Університету; 

2.2.3. формування умов для проведення молодими вченими Університету 

міждисциплінарних досліджень, що спрямовані на вирішення актуальних завдань 

сучасної науки; 

2.2.4. участь в організації та проведенні конкурсів на здобуття грантів та 

інших заохочувальних заходів; 

2.2.5. сприяння участі молодих вчених у наукових проектах на 

міжвузівському, всеукраїнському, міжнародному рівнях; 

2.2.6. проведення роботи з інформування молодих вчених про наукові 
дослідження і заходи, що проводяться вітчизняними і зарубіжними організаціями; 

2.2.7. представлення інтересів молодих вчених Університету в державних, 

муніципальних, наукових, громадських та інших організаціях; 
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2.2.8. інші види діяльності Ради можуть бути додатково регламентовані у 

вигляді доповнення до цього Положення. 

2.3. Рада має право: 

2.3.1. на представництво своїх членів у Вчених Радах інститутів та 

Університету; 

2.3.2. виступати із ініціативами по різним питанням наукового і громадського 

життя, які стосуються наукової молоді Університету; 

2.3.3. вносити рекомендації та пропозиції з питань науково-педагогічної та 

соціальної діяльності молодих вчених керівництву інститутів та Університету; 

2.3.4. рекомендувати на конкурсній основі кандидатури претендентів на 

здобуття регіональних, національних та міжнародних премій, грантів, стипендій 

тощо; 

2.3.5. брати участь у регіональних, національних та міжнародних проектах, 

конкурсах та програмах; 

2.3.6. організовувати центри ділового співробітництва, лекторії, семінари, 

виставки, конкурси тощо, створювати громадські некомерційні організації; 
здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді та сталого розвитку 

Університету, яка не суперечить нормам чинного законодавства. 

2.4. Рада не бере участі, не підтримує, не виступає 

організатором/співорганізатором жодних політичних, релігійних та інших 

об'єднань,угруповань, партій тощо. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РАДИ 

 

Членство у Раді є вільним і здійснюється на добровільних засадах на підставі 
письмової або електронної заяви поданою особою на ім'я голови Ради Університету. 

3.1. У Раді Університету відсутня система членських внесків. 

3.2. Вищим керівним органом Ради є загальні збори її членів. 

3.3. Голова Ради Університету висувається із його членів з урахуванням 

рекомендацій Вченої Ради Університету і призначається ректором Університету. 

3.4. До складу правління Ради входять Голова Ради та по 2 представники від 

кожного інституту Університету, які висуваються Вченими радами інститутів. 

3.5. Молодий вчений може бути виведений зі складу Ради: 

- за власним бажанням на підставі заяви, поданої на ім'я Голови Ради; 

- у разі звільнення з університету; 

- за віком. 

 

4. ПОРЯДОК РОБОТИ РАДИ 

 

4.1. Загальні збори членів Ради Університету проводяться 1 раз на рік. 

4.2. Засідання правління Ради проводяться не рідше ніж 1 раз на 3 місяці. 



 

Система менеджменту якості 
Положення про Раду молодих 

вчених 

Шифр документа 
П ДонНУЕТ 

06.09.-01-2015 

Сторінка 6 з 8 

 

4.3. Рішення правління вважається правочинним за умови, якщо на засіданні 
були присутні більш ніж половина членів правління. 

4.4. Рішення приймаються відкритим або таємним голосуванням простою 

більшістю від загального числа членів Ради. У разі рівного розподілу голосів 

питання виноситься на додаткове обговорення та проводиться повторне 

голосування. 

4.5. Голова Ради має право приймати рішення про час та формат проведення 

чергового засідання правління, координувати діяльність Ради з адміністрацією 

Університету, представляти Раду при взаємодії з юридичними та фізичними 

особами у відповідності до цього Положення. 

4.6. Голова Ради за необхідністю може передавати функції керівництва 

одному з членів правління Ради Університету. 

4.7. Рада Університету здійснює свою діяльність на основі річного плану 

роботи, що узгоджується з керівництвом університету в особі першого проректора. 

4.8. Правління Ради готує щорічний звіт про діяльність Ради Університету та 

представляє його на загальних зборах Ради та засіданні Вченої Ради Університету. 

 

5. ВЗАЄМОДІЯ РАДИ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

5.1. Адміністрація Університету: 

5.1.1. надає Раді інформацію стосовно молодих вчених Університету та 

створює умови, необхідні для ефективної діяльності Ради (приміщення, техніка, 

меблі тощо) 

5.1.1. забезпечує інформаційну, консультативну та матеріальну підтримку 

діяльності Ради, що передбачена цим Положенням; 

5.2. Рада молодих вчених: 

5.2.1. надає допомогу в організації та проведенні наукових заходів різного 

рівня; 

5.2.2. надає пропозиції ректору, першому проректору, науково-дослідному 

сектору, керівництву інститутів щодо покращення організації роботи молодих 

вчених; 

5.2.3. надає статистичну та аналітичну інформацію про проблеми та ініціативи 

молодих вчених. 

5.3. Рада підзвітна першому проректору, який має право вносити питання, що 

стосуються діяльності Ради, на розгляд Вченої Ради Університету. 

5.4. Перший проректор може приймати участь у роботі Ради, вносити 

пропозиції щодо участі Університету в діяльності Ради. 
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Ф 01.01 – 01 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

Прим. 

Куди передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача Підпис отримувача Примітки 

      

      

      

      

      

      

Ф 01.01 – 02 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№  
Прізвищеім'я по-

батькові 
Підписознайомленої 

особи 

Дата 

ознайомлення 
Примітки 
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Ф 01.01 – 03 
 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

 

Зміни 

№ 

№ листа (сторінки) 

Підпис 

особи, яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесеннязміни

Дата 

введення 

зміни 

зміненого заміненого нового анульованого    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Ф 01.01 – 04 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

№  
Прізвищеім'я по-

батькові 
Підписознайомленої 

особи 
Дата ревізії Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


