


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Рада молодих вчених Національного університету «Чернігівська 
політехніка» є частиною системи громадського самоврядування 
Університету (далі – РМВ). 

1.2. У своїй діяльності РМВ керується законодавством, Статутом НУ 
«Чернігівська політехніка» та цим Положенням. 

1.3. У роботі РМВ беруть участь молоді вчені віком до 35 років (для 
докторантів, докторів наук - 40 років), які навчаються та/або працюють в 
Університеті. 

1.4. Органи управління РМВ формуються на демократичних засадах 
шляхом виборів. Структура РМВ та організаційний механізм її діяльності 
визначаються цим Положенням, затвердженим вищим колегіальним органом 
громадського самоврядування Університету. 

1.5. Адреса РМВ: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, Національний 
університет «Чернігівська політехніка». 

 
2.  МЕТА, ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА 

РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

2.1. Метою діяльності РМВ є захист прав та інтересів осіб, які 
навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової 
діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями, а 
також всебічне сприяння науково-педагогічній, винахідницькій та іншій 
творчій діяльності молодих вчених. 

2.2. РМВ діє на принципах:  
- свободи наукової творчості; 
- добровільності, колегіальності, відкритості; 
- самоврядування; 
- публічності та гласності у роботі; 
- рівноправності усіх членів. 
2.3. Відповідно до своєї мети та принципів діяльності РМВ: 
− приймає акти, що регламентують її організацію та діяльність; 
− проводить організаційні, наукові та освітні заходи; 
− популяризує наукову діяльність серед молоді; 
− підтримує талановитих дослідників серед молодих вчених, надає їм 

всебічну допомогу для ефективної науково-дослідної роботи; 
− представляє інтереси молодих вчених перед адміністрацією 

Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку 



академічної кар’єри; 
− сприяє підвищенню якості наукових досліджень; 
− сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками; 
− сприяє формуванню умов для розкриття наукового та творчого 

потенціалу молодих вчених; 
− сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва; 
− взаємодіє з Радою молодих вчених при Міністерстві освіти і науки 

України та Радою молодих вчених Чернігівської області; 
− сприяє встановленню тісних зв’язків між старшими та молодшими 

поколіннями вчених, забезпечує спадкоємність у науковій діяльності; 
− виконує інші функції, передбачені цим Положенням та чинними 

законами України. 
2.4. РМВ має право: 
– на представництво своїх членів у Вченій Раді Університету; 
– виступати із ініціативами по різним питанням наукового і 

громадського життя, які стосуються молодих учених Університету 
– вносити рекомендації та пропозиції з питань науково-педагогічної та 

соціальної діяльності молодих вчених керівництву Університету; 
– рекомендувати на конкурсній основі кандидатури претендентів на 

здобуття регіональних, національних та міжнародних премій, грантів, 
стипендій тощо; 

– брати участь у регіональних, національних та міжнародних проєктах, 
конкурсах та програмах; 

– організовувати центри ділового співробітництва, лекторії, семінари, 
виставки, конкурси тощо; 

– здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді та сталого 
розвитку Університету, яка не суперечить нормам чинного законодавства. 

 
3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РАДИ МОЛОДИХ 

ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

3.1 На рівні Університету РМВ представляє Голова РМВ, а наукову 
активність молодих вчених координують члени РМВ. 

3.2. Повна організаційна структура РМВ Університету розподіляється 
таким чином: 

- Загальні збори РМВ – складаються з делегованих представників, 
обраних на загальних зборах навчально-наукових інститутів 
Університету; 

- РМВ – складається із членів Загальних зборів молодих учених (не 



більше п’яти осіб, делегованих від кожного навчально-наукового 
інституту); 

- Голова РМВ – особа віком до 35 років (для докторантів - 40 років), яка 
навчається або працює в Університеті; 

- Заступник Голови РМВ – особа віком до 35 років (для докторантів – 40 
років), яка навчається або працює в Університеті. 
 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ РАДИ МОЛОДИХ 
ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
4.1. РМВ діє на рівні Університету, відповідно до цього Положення.  
4.2. Загальні збори є вищим органом управління РМВ Університету та в 

межах своєї компетенції мають право на визначення загальних засад 
функціонування органів РМВ в Університеті й координують діяльність Ради 
молодих вчених Університету. 

4.3. Загальні збори мають такі повноваження: 
- ухвалюють Положення про РМВ Університету, вносять до нього зміни 

та доповнення в установленому законодавством порядку; 
- визначають мету і завдання діяльності РМВ; 
- обирають Голову РМВ Університету, її заступника та секретаря, 

обирають та затверджують склад РМВ; 
- дають оцінку діям, документам, заявам РМВ Університету, вносять 

зміни або анулюють їх; 
- приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію РМВ 

Університету; 
- приймають до розгляду та вирішення інші питання діяльності РМВ 

Університету відповідно до цього Положення. 
- заслуховують звіт Голови РМВ. 
4.4. Загальні збори РМВ Університету є повноважними за наявності 2/3 

делегованих представників, обраних на загальних зборах навчально-
наукових інститутів Університету. Рішення зборів приймаються простою 
більшістю голосів присутніх. Рішення щодо програмних документів, 
Положення, доповнень та змін до них приймаються простою більшістю 
голосів Загальних зборів РМВ Університету. 

4.5. Загальні збори РМВ збираються не рідше, ніж один раз на рік. 
4.6. Позачергові Загальні збори РМВ Університету можуть бути 

скликані членами РМВ для обговорення найбільш важливих термінових 
питань або Керівництвом Університету за необхідності. 

4.7. РМВ Університету є керівним органом у період між засіданнями 



Загальних зборів РМВ Університету. 
4.8. Керує роботою РМВ Голова РМВ. Засідання РМВ скликається за 

потребою. 
4.9. РМВ має такі повноваження: 
- скликає Загальні збори РМВ Університету; 
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів РМВ; 
- затверджує кандидатуру заступника Голови РМВ Університету; 
- приймає рішення з питань поточної діяльності РМВ. 
4.10. Рішення РМВ приймаються простою більшістю голосів за 

присутності не менше ніж 2/3 членів РМВ. У випадку рівного розподілу 
голосів, голос Голови РМВ є вирішальним. 

4.11. Голова РМВ Університету за посадою є членом Вченої ради 
Університету. До складу Вченої Ради можуть бути рекомендовані інші 
представники РМВ за поданням Голови РМВ. 

4.12. Голова РМВ Університету обирається 2/3 голосів прямим 
відкритим голосуванням на першому засіданні новообраної ради. Термін 
повноважень Голови РМВ – 2 (два) роки з правом переобранням на 
аналогічний період. 

4.13. Члени РМВ відповідають за інформаційну підтримку діяльності 
РМВ. 

4.14. Голова Ради молодих вчених: 
- представляє інтереси РМВ в усіх структурних підрозділах Університету, 

а також організаціях та установах в Україні та за її межами; 
- виступає від імені РМВ, ініціює ухвалення та розривання угод, здійснює 

поточну, передбачену конкретними проєктами, програмами та угодами, 
діяльність в інтересах РМВ; 

- розподіляє обов’язки між членами активу РМВ; 
- ініціює планування наукової роботи РМВ; 
- розробляє тематику наукових конференцій, семінарів, симпозіумів у 

співпраці із представниками структурних підрозділів Університету; 
- подає на затвердження склад делегацій РМВ на наукових форумах та 

інших заходах різних рівнів; 
- звітує про роботу перед Загальними зборами РМВ та науково-технічною 

радою Університету. 
4.15. Голова РМВ здійснює взаємодію з проректором з наукової 

роботи та із структурними підрозділами університету; несе відповідальність 
за виконання РМВ завдань, затверджених дійсним Положенням. 

4.16. Заступник голови РМВ обирається на засіданні РМВ з числа 
членів ради. Заступник здійснює повноваження, передані йому Головою 



РМВ. 
4.17. РМВ готує за результатами роботи річний звіт, який є складовою 

річного звіту НУ «Чернігівська політехніка». 
 

5. ЧЛЕНСТВО У РАДІ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

5.1. Членство в РМВ є вільним для осіб, які навчаються та працюють в 
Університеті, і здійснюється на добровільних засадах. 

5.2. У РМВ відсутня система членських внесків чи інших обов’язкових 
платежів. 

5.3. У разі припинення особою навчання чи трудового договору в 
Університеті її членство в РМВ автоматично припиняється, окрім випадків, 
передбачених цим Положенням. 

5.4. Члени РМВ зберігають свої повноваження під час академічної 
відпустки, після отримання диплома магістра, доктора філософії, доктора 
наук за умови продовження навчання або працевлаштування з нового 
навчального року в Університеті. 

5.5. Особам, які мають особливі заслуги перед РМВ або зробили 
важливі досягнення чи відкриття в науці, рішенням Загальних зборів РМВ 
Університету може бути наданий статус почесного члена РМВ. 

5.6. Почесний член РМВ має ті ж права, які визначені для членів РМВ 
Університету, окрім права голосування, та не може бути обраний на керівні 
посади РМВ. 

5.7. Статус почесного члена РМВ зберігається впродовж п’яти років із 
моменту надання особі такого статусу. 

5.8. Кожен молодий учений Університету має право звернутись до РМВ 
з пропозицією або питанням, які стосуються його/її наукової або професійної 
діяльності. 

5.9. Члени РМВ Університету мають право: 
- обирати та бути обраними на керівні посади РМВ; 
- брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною 

діяльністю РМВ та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань; 
- виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших 

подібних заходах, що проводить РМВ; 
- бути рекомендованими РМВ на подання щодо нагородження преміями, 

стипендіями, подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і 
нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту Університету; 

- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку РМВ; 
- вимагати від керівних органів РМВ виконання своїх обов'язків, 



визначених цим Положенням. 
5.9. Члени РМВ Університету зобов’язані: 
- дотримуватися Положення про РМВ Університету; 
- виконувати рішення керівних органів РМВ; 
- подавати звіт про свою роботу на вимогу керівних органів РМВ; 
- надавати керівним органам РМВ інформацію, необхідну для вирішення 

питань, пов'язаних з його діяльністю; 
- пропагувати діяльність РМВ Університету. 
5.10. Вихід, виключення і втрата членства у РМВ: 
-  членство в РМВ припиняється за умов завершення навчання або 

звільнення з Університету; 
- член РМВ має право вийти зі складу РМВ за власним бажанням. Ухвала 

про вихід з РМВ приймається на її засіданні; 
- член РМВ, який не бере участь у її роботі і не виконує покладені на нього 

обов’язки, може бути виключений зі складу РМВ за поданням структурного 
підрозділу, який він представляє, а також за ініціативи інших членів РМВ. 
Ухвала про виключення приймається на засіданні РМВ; 

- членство в РМВ автоматично припиняється після досягнення особою 36-
го віку (41-го для докторантів і докторів наук). 

 
 

6. СПІВПРАЦЯ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 
З КЕРІВНИЦТВОМ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
 6.1. РМВ співпрацює з керівництвом Університету, органами 

студентського самоврядування Університету, профспілковою організацією 
Університету, Радою молодих вчених при МОН України, Регіональною радою 
молодих вчених при Чернігівській ОДА, науковими та науково-дослідними 
установами, державними органами України, органами місцевого 
самоврядування, громадськими та комерційними організаціями України й 
інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності РМВ. 

6.2. РМВ сприяє вирішенню пріоритетних завдань НУ «Чернігівська 
політехніка, пов’язаних з науковою діяльністю РМВ, вносить пропозиції щодо 
вдосконалення організації наукових досліджень, форм і методів участі 
молодих фахівців у науковій роботі. 

6.3. Керівництво Університету має право: 
- отримувати інформацію про діяльність РМВ; 
- скликати позачергові Загальні збори РМВ у випадках недотримання 

органами РМВ Статуту Університету або Положення про РМВ Університету; 



- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, 
що проводить РМВ. 

6.4. РМВ підзвітна проректору з наукової роботи університету, який має 
право виносити питання, що стосуються діяльності РМВ, на розгляд Вченої 
ради. 

 6.5. Проректор з наукової роботи може брати участь у роботі РМВ, 
повідомляти про рішення Вченої ради, пов’язані з діяльністю РМВ, вносити 
пропозиції.  

6.6. За погодженням з РМВ керівництво Університету приймає рішення 
про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з закладу 
вищої освіти та їх поновлення на навчання. 

6.7. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність 
РМВ, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, статуту 
Університету чи завдає шкоди інтересам закладу вищої освіти.  

6.8. Керівник Університету всебічно сприяє створенню належних умов 
для діяльності РМВ (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує 
телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для 
встановлення інформаційних стендів тощо). 

6.9. Фінансовою основою діяльності РМВ є кошти, визначені вченою 
радою Університету. 
 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
7.1. Пропозиції щодо зміни чинного Положення розглядаються на 

засіданні Вченої ради Університету за поданням Голови РМВ, якщо вони 
прийняті більшістю голосів (не менш 2/3 від числа всіх членів). 

7.2. Реорганізація або ліквідація РМВ НУ «Чернігівська політехніка» 
може прийматися адміністрацією або Вченою радою згідно з діючим 
законодавством, нормативними документами МОН України та Статутом 
Університету. 
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