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1. Загальні положення 

1.1. Рада молодих учених (далі – Рада) є колегіально-дорадчим органом, що 

об’єднує молодих учених Національного університету «Острозька академія» 

(далі – НаУОА) для забезпечення захисту прав та інтересів молодих учених, 

сприяння науковій, інноваційній та іншій творчій діяльності молодих учених; 

сприяння міжвузівській інтеграції молодих учених. 

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 учених НаУОА (далі 

– Положення), розробленим на основі Типового положення про Раду молодих 

учених при органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 822, іншими нормативно-

правовими актами. 

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в 

законах України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність». 

1.4. Положення про Раду та зміни до нього схвалюються вченою Радою 

НаУОА та затверджуються ректором НаУОА. 

 

2. Мета, завдання, функції 

2.1. Метою діяльності Ради є сприяння реалізації прав молодих учених щодо 

їх участі у формуванні та втіленні державної політики в межах компетенції 

НаУОА, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень, 

підвищенню професійної кваліфікації та захисту їх прав та інтересів. 

2.2. Основними завданнями Ради є: 

● сприяння взаємодії між НаУОА та спільнотою молодих учених; 



● підготовка пропозицій щодо створення правових та соціально-

економічних умов для залучення молодих учених до роботи в різних наукових 

галузях; 

● стимулювання професійної діяльності молодих учених, сприяння 

підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та професійної 

активності; 

● консультативна підтримка молодих учених щодо здійснення наукової 

діяльності, співробітництва з іноземними закладами, замовниками наукової 

продукції тощо; 

● сприяння залученню молодих учених до участі в конкурсах наукових 

робіт, формуванню колективів молодих учених для виконання перспективних 

наукових проєктів; 

● підтримка молодих учених у проведенні ними науково-організаційних, 

наукових та освітніх заходів; 

● сприяння розвитку і вдосконаленню наукової сфери НаУОА, його 

інтеграції до світового та європейського дослідницького простору.  

2.3. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 

● представляє інтереси молодих учених в НаУОА, органах державної влади 

та місцевого самоврядування, установах, організаціях, об’єднаннях різного рівня 

і сприяє наданню допомоги у вирішенні проблем молодих учених; 

● бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, 

що належать до її компетенції; 

● підтримує інформаційний обмін між молодими вченими; 

● сприяє налагодженню професійних контактів між структурними 

підрозділами НаУОА, з іншими закладами вищої освіти України та іноземними 

науковими установами для поглиблення наукової співпраці і спільного 

проведення заходів з наукової, освітньої діяльності. 

2.4. Рада має право: 

● подавати пропозиції до органів управління НаУОА щодо вдосконалення 

напрямків діяльності у відповідній сфері в частині, що стосується молодих 

учених; 

● одержувати від НаУОА необхідну інформацію для забезпечення своєї 

діяльності; 

● залучати представників установ та організацій (за погодженням з їх 

керівниками), а також незалежних експертів (за згодою); 

● утворювати, в разі потреби, для виконання покладених на неї завдань 

постійні або тимчасові робочі групи, комісії тощо; 

● організовувати проведення наукових конференцій, семінарів, нарад, 

громадських слухань та інших заходів, що спрямовані на підвищення наукової 

та громадської активності молодих учених; 

● делегувати членів ради до громадських колективів та комісій Рівненщини, 

що мають безпосереднє відношення до наукової діяльності та/або молодіжної 

політики. 

 

3. Склад та органи управління 

3.1.  Кількісний склад Ради, що не може перевищувати 10 осіб, визначається 

установчими зборами молодих учених НаУОА, до яких, відповідно до Закону 



України «Про наукову і науково-технічну діяльність», відносяться співробітники 

НаУОА – кандидати наук (віком до 35 років), доктори наук (віком до 40 років), а 

також аспіранти очної та заочної форм здобуття вищої освіти. 

3.2. Склад Ради формується установчими зборами молодих учених НаУОА 

шляхом відкритого голосування за кандидатури, які виявили бажання взяти 

участь у роботі Ради і були рекомендовані факультетами НаУОА. 

3.3. Склад ради обирається строком на три роки. 

3.4. До складу Ради входять голова Ради, якого рекомендує та затверджує 

вчена рада НаУОА; його заступник та секретар Ради, які обираються із членів 

Ради на її засіданні шляхом голосування. 

3.5. Голова Ради: 

● головує на засіданнях Ради; 

● розподіляє обов’язки між заступником, секретарем та іншими членами 

Ради; 

● представляє Раду у відносинах з органами управління НаУОА, органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими закладами вищої 

освіти, науковими установами, громадськими об’єднаннями, організаціями, 

засобами масової інформації, виконує різні представницькі функції; 

● щорічно звітує про діяльність Ради перед вченою радою НаУОА; 

● здійснює інші повноваження, які передбачені цим Положенням про Раду. 

3.6. Секретар Ради відповідає за інформаційну підтримку діяльності Ради. 

3.7. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

3.8. Повноваження члена Ради припиняються за рішенням Ради: 

● у разі перевищення віку молодого вченого, визначеного Законами України 

«Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність»; 

● за власним бажанням; 

● у разі припинення трудової діяльності в НаУОА. 

3.9. Діяльність Ради координується проректором з науково-педагогічної 

роботи НаУОА. 

3.10. Основною формою роботи Ради є її засідання, які проводяться 

відповідно до визначеного плану діяльності, а також у разі необхідності (не 

рідше 1 разу в квартал). 

3.11. Головуючим на засіданні Ради є голова, а в разі його відсутності – його 

заступник. 

3.12. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше 2/3 її персонального складу. 

3.13. 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. 

3.14. Пропозиції Ради оформляються у формі протоколу засідання, який 

підписує головуючий та секретар Ради. 

3.15. За результатами роботи Рада готує річний звіт, який підлягає 

оприлюдненню на офіційному сайті НаУОА. 

3.16. Рада інформує громадськість про свою роботу шляхом розміщення на 

офіційному веб-сайті НаУОА та оприлюднення в інший прийнятний спосіб 



плану роботи, керівного складу, складу постійних та тимчасових робочих 

органів, прийнятих рішень, протоколів засідань тощо. 

3.17. НаУОА сприяє діяльності Ради та може фінансувати окремі заходи і 

проєкти, що ініціюються нею. 


