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1. ЗАГ АЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ 
1. 1 Положения про Раду молодих учених Державного вищого 

навчального закладу «Донбаський державний педагогiчний унiверситет» 

(далi - Положения) регламенту€ мету, завдання, органiзацiю дiяльностi Ради 

молодих учених Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогiчний унiверситет» (далi - ДДПУ) (далi - Рада), яка е 

колегiальним виборним дорадчим органом, утвореним для забезпечення 

захисту прав та iнтересiв молодих учених i координацii' дiяльностi кафедр i 
факультетiв, спрямовано'i на органiзацiю науково-дослiдно·i роботи молодих 

учених. 

1.2 Положения розроблене вiдповiдно до: 
- Закону Украi'ни «Про освiту» вiд 05.09.2017 р. № 2145-VIII; 
- Закону Украi'ни «Про вищу освiту» вiд 01.07.2014 р. № 1556-VII; 
- Закону Украi'ни «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть» вщ 

26.11.2015 р. № 848-VIII; 
- чинних наказiв i рекомендацiй Мiнiстерства освiти i науки Украi·ни та 

iншоi' загальнодержавноi' нормативноi' бази; 

- статуту ДДПУ. 
1.3 У цьому Положеннi термiни вживаються в такому значеннi: 
Здобувачi вищоi' освiти - особи, якi навчаються у закладi вищо'i освiти 

на певному рiвнi вищоi' освiти з метою здобуття вiдповiдного ступеня i 
квалiфiкацii'. 

Молодий вчений - вчений вiком до 35 рокiв, який мае вищу освiту не 
нижче другого (магiстерського) рiвня, або вчений вiком до 40 рокiв, який мае 
науковий ступiнь доктора наук або навчаеться в докторантурi. 

Наукова дiяльнiсть - iнтелектуальна творча дiяльнiсть, спрямована на 

одержання нових знань та ( або) пошук шляхiв i'x застосування, осн о вними 
видами якоi' € фундаментальнi та прикладнi науковi дослiдження. 

Наукова (науково-технiчна) продукцiя - науковий та (або) науково

технiчний (прикладний) результат, призначений для реалiзацii'. 

Науковий (науково-технiчний) проект - комплекс заходiв, пов'язаних 

iз забезпеченням виконання та безпосереднiм проведениям наукових 

дослiджень та (або) науково-технiчних розробок з метою досягнення 

конкретного наукового або науково-технiчного (прикладного) результату. 

2. МЕТА ТА OCHOBHI ЗАВДАННЯ РАДИ 
2.1 Основною метою дiяльностi Ради е забезпечення системностi 

науково-дослiдноi' роботи здобувачiв вищоi' освiти, аспiрантiв та молодих 

учених пiд керiвництвом провiдних викладачiв кафедр; забезпечення 

активноi' участi молодих учених у проведеннi наукових дослiджень, захист 'ix 
прав та iнтересiв; сприяння усвiдомленню необхiдностi займатися науково

дослiдною дiяльнiстю, що становить важливу умову пiдrотовки 
висококвалiфiкованоrо фахiвця. 
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2.2 Основними завданнями дiяльностi Ради е: 

- координацiя взаемодii' здобувачiв вищоi' освiти, аспiрантiв та молодих 

учених i самоврядних наукових молодiжних органiзацiй наукових установ, 
закладiв вищоi' освiти У краi'ни; 

- представления iнтересiв здобувачiв вищоi' освiти, аспiрантiв та 

молодих учених в органах управшння унiверситетом, установах 

органiзацiях, освiтнiх закладах та наукових установах; 

- пiдготовка пропозицiй щодо створення правових та соцiально

економiчних умов для залучення талановитоi' молодi до роботи у науковiй 

сферi, стимулювання професiйноi' дiяльностi молодих учених у вiтчизняних 

наукових установах та закладах вищоi' освiти, пiдвищення i'x фахового рiвня i 
реалiзацiУ Ух творчоi' та професiйноУ активностi; 

- консультативна пiдтримка молодих учених у питаннях науково

дослiдницькоУ дiяльностi, патентування, спiвробiтництва з iноземними 

замовниками науковоУ продукцiУ, тощо; 

- сприяння органiзацiУ та проведению конкурсiв наукових робiт, 

формуванню колективiв молодих учених для виконання перспективних 

наукових проектiв. 

3. СТРУКТУР А ТА СКЛАД РАДИ 
3 .1 Склад ради формуеться з числа здобувачiв вищоУ освiти, 

аспiрантiв та молодих учених факультетiв (не бiльше трьох осiб вiд 

факультету). 

3 .2 Склад Ради призначаеться наказом ректора унiверситету на 

пiдставi службових записок деканiв факультетiв. 

3.3 Голова Ради молодих учених обираеться Радою з числа П членiв 

на першому засiданнi новопризначеноУ ради, а потiм пiсля закiнчення 
. . 

трир1чного терм1ну. 

3.4 Голова ради призначае заступника голови та секретаря Ради. 

3 .5 Члени Ради виконують своУ обов 'язки на громадських засадах. 

Повноваження члена Ради припиняються: у разi досягнення ним 35 рокiв ( 40 
рокiв - для докторiв наук та докторантiв ); за р1шенням Ради в разi 

невиконання обо в' язкiв; за власним бажанням. 

3 .6 Рада формуеться у складi не бiльше 21 особи. Члени Ради . . 
призначаються на термш до трьох роюв. 

4. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ. ЗВIТНIСТЬ 
4.1 Планування роботи Ради здiйснюеться щорiчно на основ~ 

пропозицiй ректорату, вченоi' ради унiверситету, факультетiв, кафедр. 

4.2 План роботи Ради затверджуеться на початку навчального року. 

4.3 Засiдання Ради проводяться не рiдше нiж один раз на три мiсяцi. 

4.4 Матерiали засiдань Ради оформляються протоколом за пiдписом 

голови ( головуючого на засiданнi) та секретаря. 
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4.5 Рiшення Ради приймаються вiдкритим голосуванням бiльшiстю 

голосiв. У разi рiвного розподiлу голосiв вирiшальним е голос головуючого 

на засiданнi. 

4.6 Член Ради, який не пiдтримуе пропозицi'i, ухваленi рiшенням 

Ради , може викласти у письмовiй формi свою окрему думку, що додаеться до 

протоколу засiдання. 

4. 7 Засiдання ради вважаеться легiтимним, якщо на ньому присутнi 

бiльше половини Гi членiв. 
4.8 Рада звiтуе про свою роботу перед вченою радою унiверситету й 

ректоратом. 

4.9 Дiяльнiсть Ради координуеться проректором з науково

педагогiчно'i роботи. 

5. OCHOBHI НАПРЯМИ ДIЯЛЬНОСТI ТА ПОВНОВАЖЕННЯ 
РАДИ 

5.1 До основних напрямiв дiяльностi та повноважень Ради належать: 
- системне забезпечення реалiзацi'i концепцi'i розвитку студентсько'i 

науки в унiверситетi; 

- координацiя науково-дослiдноi· роботи здобувачiв вищо'i освiти, 
аспiрантiв та молодих учених на факультетах i кафедрах унiверситету; 

- надання органiзацiйно·i та консультативно'i допомоги факультетам i 
кафедрам з питань планування й виконання обсягу науково-дослiдно'i роботи 

здобувачiв вищо'i освiти, аспiрантiв та молодих учених; 

- участь у розробленнi проектiв нормативно-правових актiв з питань, 

що належать до iТ компетенцi1; 
- вираження позицi'i молодих учених з рiзних аспектiв професiйно'i 

дiяльностi та соцiальних питань; 

- пiдтримка та розвиток мiжрегiональних та мiжнародних контактiв 

для поглиблення науково1 спiвпрацi та спiльного проведения заходiв з 
науково'i та освiтньоi· дiяльностi; 

- органiзацiя та проведения спiльно з ректоратом, кафедрами, науково

практичних конференцiй в унiверситетi; 

- делегування сво'iх представникiв для участi у засiданнях вчено'i ради 

унiверситету, науково-методичноi· ради; 

- аналiз ефективностi дiяльностi факультетiв i кафедр унiверситету 
щодо органiзацi'i студентсько'i науки; 

- аналiз стану та проблем дiяльностi молодих учених у процес1 

реалiзацi1 державно'i полiтики у сферi науково'i науково-технiчно1 . . 
ДIЯЛЬНОСТI; 

- узагальнення й поширення досвiду роботи кафедр щодо 

використання рiзних форм науково'i роботи здобувачiв вищо'i освпи, 
аспiрантiв та молодих учених; 

- висвiтлення результатiв свое'i дiяльностi у вiдповiдному роздш1 
офiцiйного wеЬ-сайту унiверситету. 
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6. ПРАВА РАДИ 
6.1 Члени Ради мають право: 
- подавати пропозицi'i до ректорату унiверситету щодо удосконалення 

процесiв у сферi науково'i i науково-технiчно·i дiяльностi в частинi, що 
стосуеться молодих учених; 

- отримувати в установленому порядку вiд структурних пiдроздiлiв 
унiверситету необхiдну iнформацiю для виконання покладених на не'i 
завдань; 

- утворювати у разi потреби для виконання покладених на не'i завдань 
постiйнi або тимчасовi робочi групи, кoмici'i тощо; 

- органiзовувати науковi конференцi'i, семiнари, наради, громадськi 
слухання та iншi заходи, спрямованi на пiдвищення науково'i, iнновацiйно·i та 
громадсько'i активностi молодих учених унiверситету. 

7. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕНИЯ 
7 .1 Положения вводиться в дiю з наступного дня шсля його 

затвердження наказом ректора. 

7 .2 Змiни та доповнення до Положения вноситься наказом ректора 
або наказом ректора за рiшенням вчено·i ради унiверситету або вiдповiдного 
дорадчого органу. У такому ж порядку Положения скасовуеться. 

7 .3 Вiдповiдальнiсть за актуалiзацiю Положения та контроль за 
виконання його вимог несуть посадовi особи унiверситету вiдповiдно до 'ix 
функцiональних обов'язкiв. 

РОЗРОБНИКИ ПОЛОЖЕI--П-IЯ: 

Проректор з науково-педагогiчно'i роботи 

Доцент кафедри математики та iнформатик 

Доцент кафедри менеджменту 

Керiвник пiдроздiлу монiторингу 
якостi вищо'i освiти 

Завiдувач аспiрантури 

Доцент кафедри дошкiльно'i освiти 1·, 
та соцiально'i та роботи ~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з науково-педагогiчно"i роботи 
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С. О. Чайченко 

А. В. Стьопкiн 

О. Ю. Ступак 

Т.В.Шулик 

Т. В. Шульга 

А. С. Стьопкiна 

. О. Чайченко 
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