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1. Загальні положення

1.1. Рада молодих вчених Полтавської державної аграрної академії є 
добровільним громадським об’єднанням, створеним з метою захисту прав та 
інтересів аспірантів, докторантів, науково-педагогічних працівників віком до 
35 років (для докторантів -  40 років), які навчаються або працюють в 
академії, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних 
ідей, інновацій та обміну знаннями.

1.2. Рада молодих вчених в своїй діяльності керується Законами 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» та іншими нормативно-правовими актами, прийнятих чинним 
порядком, Статутом академії, цим Положенням, наказами ректора академії.

1.3. Діяльність Ради молодих вчених координується адміністрацією 
Полтавської державної аграрної академії через проректора з науково- 
педагогічної, наукової роботи.

1.4. Рада молодих вчених діє на принципах:
-  свободи наукової творчості;
-  добровільності, колегіальності, відкритості;
-рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності Ради молодих 

вчених.

2. Основні завдання та напрямки діяльності Ради молодих вчених

2.1. Завдання Ради молодих вчених:
-  сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого 

потенціалу аспірантів, докторантів, молодих вчених;
-організація та розвиток міжвузівської та міжнародної співпраці молодих 

науковців;
-організація участі молодих вчених у дослідницьких проектах, наукових 

грантах, школах, конкурсах, проблемних семінарах, програмах, 
стажуваннях.

2.2. Напрями діяльності Ради молодих вчених:
-організація роботи аспірантів, докторантів, молодих вчених у наукових 

осередках академії;
-  інформування про наукові програми, фонди, проекти, конференції, 

семінари та інші заходи, що проводяться науковими установами України і 
зарубіжжя та підтримка участі в них молодих вчених академії;

-  організація участі аспірантів, докторантів, молодих вчених у конкурсах на 
здобуття державних премій, стипендій, грантів, виставках робіт та інших 
заохочувальних заходах для стимулювання наукових досліджень молодих 
науковців;
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-організація та проведення щорічних Міжнародних науково-практичних 

конференцій студентів і молодих вчених на базі академії;
-участь у організації та проведенні наукових форумів і з'їздів, науково- 

практичних симпозіумів, семінарів і виставок;
-видання збірок наукових праць молодих науковців, тез та інших науково- 

інформаційних матеріалів, власного інформаційного видання;
-  організація лекцій та наукових читань відомих учених з актуальних 

проблем аграрно-промислового комплексу;
-надання молодим науковцям інформаційної, методичної, організаційної 

допомоги при підготовці дисертаційних робіт, виданні авторефератів, 
опублікуванні наукових праць, участі в наукових і науково-технічних 
заходах;

-  встановлення міжнародних зв'язків, налагодження співпраці з навчальними 
та науково-дослідними установами, громадськими та державними 
організаціями України та інших країн для виконання поставлених завдань;

-  надання Вченій раді, ректорату та структурним підрозділам академії 
пропозицій щодо розвитку та вдосконалення наукової та творчої діяльності 
молодих науковців;

-  організація та проведення соціологічного дослідження серед наукової 
молоді академії з метою виявлення їх проблем і пошуку шляхів їх 
вирішення.

3. Склад і організація роботи Ради молодих вчених

3.1. До складу Ради молодих вчених академії входять виборні 
представники, які представляють аспірантів, докторантів, науково- 
педагогічних працівників віком до 35 років (для докторантів -  40 років), які 
навчаються, працюють в академії.

3.2. Рада молодих вчених утворюється строком на три роки, її склад 
затверджується наказом ректора академії.

Вибори до складу Ради молодих вчених починаються за 15 
календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу ради.

3.3. Виборні представники з числа аспірантів, докторантів, науково- 
педагогічних працівників висуваються структурними підрозділами академії 
та обираються загальними зборами молодих вчених академії шляхом 
відкритого голосування.

3.4. Кількість членів Ради молодих вчених академії визначається 
загальними зборами молодих вчених академії шляхом відкритого 
голосування, але не менш ніж по два представника із кожного факультету 
академії.



4

3.5. Витяг з протоколу засідання загальних зборів молодих вчених 
академії стосовно обрання до Ради молодих вчених представників аспірантів, 
докторантів, науково-педагогічних працівників академії подається ученому 
секретарю академії для затвердження наказом ректора академії.

3.6. Голова Ради молодих вчених, заступник голови та секретар Ради 
молодих вчених обираються членами Ради на першому засіданні після 
оновлення складу прямим відкритим голосуванням простою більшістю 
голосів

3.7. Свою роботу Рада молодих вчених здійснює згідно плану роботи, 
що складається на навчальних рік та затверджується наказом ректора 
академії. До плану роботи можуть вноситись корективи за поданням членів 
ради.

3.8. Засідання Ради молодих вчених проводяться по необхідності, але 
не рідше ніж один раз в три місяці. Засідання є правомочним, якщо на ньому 
присутні не менше 2/3 складу Ради молодих вчених.

3.9. Присутність членів Ради молодих вчених на засіданні засвідчується 
їх персональними підписами у паперовому списку. На засідання можуть 
запрошуватись керівники структурних підрозділів та інші особи, яких 
безпосередньо стосується питання порядку денного.

3.10. Голова Ради молодих вчених є офіційним представником 
організації в здійсненні взаємодії з іншими структурними підрозділами, 
відповідно до даного Положення.

3.11. Голова Ради молодих вчених має право:
-  приймати рішення про скликання та терміни проведення чергового 

засідання Ради, вирішувати питання підготовки, проведення її засідання;
-  вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;
-  давати розпорядження заступнику голови та секретарю Ради;
-  координувати діяльність Ради;
-  брати участь в засіданнях Вченої ради академії;
-надавати пропозиції проректору з науково-педагогічної, наукової роботи 

відповідно до основних напрямів діяльності Ради молодих вчених; 
-представляти Раду в інших наукових громадських об’єднаннях чи 

організаціях за наявності відповідного доручення.
3.13. Голова Ради молодих вчених зобов’язаний:

-дотримуватися норм чинного законодавства України, Статуту академії та 
цього Положення, вживати заходи щодо їх дотримання всіма членами Ради;

-  формувати порядок денний засідання Ради;
- відкривати, проводити і закривати засідання Ради, а у разі його відсутності
-  делегувати свої повноваження заступнику голови;
- оголошувати результати голосування та прийняте рішення;
- звітувати перед членами Ради про проведену роботу за рік.
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3.14. Заступник голови Ради здійснює повноваження, передані йому 
головою, та виконує функції голови Ради в період його відсутності.

3.15. Секретар Ради зобов’язаний:
-  протоколювати кожне засідання Ради молодих вчених;
-  обліковувати та зберігати протоколи засідань Ради;
-  надавати інформаційну підтримку членам Ради в межах повноважень;
-  звітувати про виконання рішень Ради наприкінці навчального року.

3.16. Підставами для дострокового припинення членства у Раді 
молодих вчених академії особи, яка входить до її складу, можуть бути:
-  порушення засад Положення про Раду молодих вчених;
-  невиконання рішень (ухвал) Ради молодих вчених;
-  власне бажання особи;
-  невідповідність віковим вимогам до членства Ради молодих вчених;
-  розірвання трудових відносин між академією та цією особою;
- закінчення навчання, відрахування цієї особи з академії.

3.17. Зміни у складі Ради молодих вчених затверджуються наказом 
ректора академії.

4. Права та обов’язки Ради молодих вчених

4.1. Рада молодих вчених має право:
-  приймати акти, що регламентують її організацію та діяльність;
-  проводити організаційні, наукові та освітні заходи;
-  популяризувати наукову діяльність серед молодих вчених, сприяти 

залученню осіб до наукової та інноваційної діяльності;
-представляти інтереси молодих вчених перед адміністрацією академії та 

іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної 
кар’єри;

-  сприяти підвищенню якості наукових досліджень;
-  сприяти обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
-  сприяти розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
-взаємодіяти з Національною академією наук України та національними

галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними 
установами;

-  здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді, яка не суперечить 
чинному законодавству;

-  створювати робочі групи, секції з різних проблемних питань;
-  координувати свою діяльність з радами молодих вчених, органами 

студентського самоврядування вищих навчальних закладів, з іншими 
студентськими об'єднаннями та науковими осередками тощо для кращого 
виконання свої завдань у межах визначених повноважень.
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4.2. Рада молодих вчених академії зобов’язана дотримуватись законів, 
нормативно-правових актів України, Статуту академії, цього Положення, 
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що стосуються 
сфери діяльності.

5. Права та обов’язки членів Ради молодих вчених

5.1. Члени Ради молодих вчених академії мають право:
- вносити пропозиції до плану роботи Ради молодих вчених на навчальний 

рік; до проектів рішень з питань, винесених на обговорення її засідань;
-  вносити запити (рекомендації) голові Ради молодих вчених щодо 

вирішення питань організації наукової та інноваційної академії;
-  отримувати інформацію щодо наукової та інноваційної діяльності академії, 

в межах питань, винесених на обговорення засідань Ради молодих вчених;
-  висловлювати своєю волю при голосуванні;
-  виявляти ініціативу, висловлювати власні погляди;
-  припинити членство в Раді молодих вчених на підставі власного бажання, 

згідно з встановленим цим Положенням порядком, добровільно.
5.2. Члени Ради молодих вчених академії зобов’язані:

-дотримуватися Статуту академії, законів, нормативно-правових актів
України, цього Положення;

-керуватись у своїй діяльності цілями, задачами і принципами Ради молодих 
вчених;

-постійно відвідувати засідання Ради молодих вчених, брати участь в 
обговоренні питань, визначених планом її роботи;

-  виконувати доручення, ухвали Ради молодих вчених;
-  звітувати про проведену роботу за підсумками навчального року.

6. Взаємодія Ради молодих вчених 
з іншими структурними підрозділами академії

6.1. Взаємодія Ради молодих вчених з структурними підрозділами 
академії направлена на отримання і надання інформації з питань наукової та 
інноваційної діяльності Ради.

6.2. Ради молодих вчених узгоджує свою діяльність із проректором з 
науково-педагогічної, наукової роботи, який має право координувати 
діяльність Ради, надавати інформацію про рішення Вченої ради академії, які 
стосуються її діяльності, вносити пропозиції щодо участі Ради у вирішенні 
завдань академії.
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6.3. Прийняте рішення Ради молодих вчених має рекомендаційний 
характер для адміністрації академії, Вченої ради академії та може бути 
включено для розгляду на засіданні ректорату, Вченої ради академії.

6.4. Адміністрація академії не має права втручатися в діяльність Ради 
молодих вчених, крім випадків, коли така діяльність суперечить 
законодавству України, Статуту академії чи завдає шкоди інтересам вищого 
навчального закладу.

6.5. За погодженням Ради молодих вчених керівництво академії 
приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора 
філософії, з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання.

6.6. Адміністрація Полтавської державної аграрної академії всебічно 
сприяє створенню належних умов для діяльності Ради молодих вчених (надає 
постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення 
інформаційних стендів тощо).

6.6. Фінансовою основою діяльності Ради молодих вчених є кошти, 
визначені Вченою радою академії.

Розробники:
проректор
з науково-педагогічної, 
наукової роботи, доцент


