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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Рада молодих науковців (далі – РМН) Комунального закладу вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради (надалі – Коледж) є дорадчим органом Коледжу. 

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 Типовим положенням про раду молодих 

вчених при органах виконавчої влади. 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА РМН 
2.1. Основною метою діяльності РМН є всебічне сприяння науково-педагогічній, 

винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, молодих учених, широка пропаганда новітніх 

досягнень в галузі науки, техніки і освіти серед молоді, реалізація професійних, інтелектуальних та 

соціально-побутових інтересів та прав наукової молоді Коледжу. 

2.2. Основними завданнями  РМН є: 

 - консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової діяльності, 

співробітництво з іноземними замовниками наукової продукції тощо; 

 - сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню 

колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів; 

- підтримка молодих вчених у проведенні ними, науково-організаційних, наукових та освітніх 

заходів; 

- організація публічних заходів для поширення світогляду та громадського самовизначення 

молоді; 

- сприяння встановлення тісних зв’язків між старшим та молодшим поколінням учених, 

забепечення спадкоємності у науковій діяльності. 

2.3. Для виконання своїх завдань РМН: 

- готує та представляє Вченій раді, структурним підрозділам Коледжу пропозиції з розвитку та 

вдосконалення наукової та творчої діяльності студентів, молодих вчених; 

 - забезпечує інформаційний обмін між молодими вченими; 

- сприяє організації та проведенню щорічних наукових конференцій, конкурсів та інших 

заходів з метою стимулювання наукових досліджень студентів, молодих учених; 

- представляє кандидатів та подає пропозиції до Вченої ради Коледжу на отримання іменних 

стипендій і премій для молодих учених;  

- сприяє розвитку міжвузівського співробітництва студентів, аспірантів, молодих вчених; 

- здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що пов’язані з діяльністю 

РМН; 

2.4. РМН має право: 

- на представництво своїх членів у науково-методичній раді та Вченій раді Коледжу; 

- виступати із ініціативами з різних питань наукового і громадського життя, які стосуються 

наукової молоді Коледжу; 

- вносити рекомендації та пропозиції з питань науково-педагогічної та соціальної діяльності 
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молодих вчених керівництву Коледжу; 

- 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 Коледжу, яка не 

суперечить нормам чинного законодавства. 

2.5. РМН не бере участі, не підтримує, не виступає організатором/співорганізатором жодних 

політичних, релігійних та інших об’єднань, угруповань, партій тощо. 

 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

3.1. Вищим органом управління Ради молодих науковців є Загальні збори, які збираються не 

менше, ніж один раз на рік. 

3.2. Загальні збори Ради молодих науковців: 

 ухвалюють Положення про Раду молодих науковців, вносять до нього зміни і доповнення; 

 визначають мету і завдання діяльності Ради молодих науковців; 

 затверджують план роботи Ради молодих науковців та звіт про його виконання; 

 обирають голову Ради молодих науковців, його заступників, секретаря; 

 заслуховують звіт голови Ради молодих науковців. 

3.3.Ухвали Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів членів Ради молодих 

вчених. 

3.4. Положення про Раду молодих вчених, план роботи, а також зміни до них, після 

обговорення і схвалення на Загальних зборах Ради молодих науковців, затверджуються Вченою 

радою Коледжу. 

3.5. Голова Ради обирається Радою молодих науковців з числа членів ради на першому 

засіданні новообраної ради.  

3.6. До складу ради входять голова ради, його перший заступник, заступник (заступники) та 

секретар ради, які обираються із членів ради на її засіданні шляхом таємного голосування, а також 

можуть входити асоційовані члени. Склад та голова Ради молодих науковців затверджуються на 

засіданні Вченої ради Коледжу. Дата затвердження нового складу Ради молодих науковців є датою 

початку повноважень Ради молодих науковців нового скликання. 

3.7. Голова Ради молодих науковців: 

- головує на засіданнях ради; 

- розподіляє обов’язки між першим заступником, заступником (заступниками), секретарем та 

іншими членами ради; 

- представляє інтереси Ради молодих науковців в усіх структурних підрозділах Коледжу, а 

також організаціях та установах в Україні та за її межами; 

- виступає від імені Ради молодих науковців, ініціює ухвалення та розривання угод, здійснює 

поточну, передбачену конкретними проєктами, програмами та угодами, діяльність в інтересах Ради 

молодих вчених; 

- подає на затвердження склад делегацій Ради молодих науковців на наукових форумах та 

інших заходах різних рівнів; 

- звітує про роботу перед Загальними зборами Ради молодих науковців та Вченою радою 

Коледжу. 

3.8. Голова ради обирається строком на два з половиною роки з правом подальшого 

переобрання. 

3.9. Заступники голови Ради обираються на засіданні Ради молодих науковців з числа членів 

ради. Заступники здійснюють повноваження, передані їм Головою Ради молодих науковців.  

3.10. Секретар ради відповідає за інформаційну підтримку діяльності ради. 

3.10. Рада молодих науковців готує за результатами роботи річний звіт, який є складником 

річного звіту Коледжу. 
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4. ЧЛЕНСТВО У РМН 
4.1. У роботі РМН можуть брати участь викладачі, які активно займаються науковою роботою; 

молоді вчені (ст. 1 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»). 

4.2. Прийом у члени РМН проводиться на підставі письмової заяви вступаючого.  

Заява на вступ подається на ім’я Голови РМН та розглядається на засіданні.  

  

 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

5.1. Засідання Ради молодих науковців проводяться за ініціативою членів Ради молодих 

науковців. Рада молодих науковців завчасно інформує наукову молодь Коледжу про проведення 

засідання.  

5.2. Кожен молодий науковець Коледжу має право звернутися до Ради молодих науковців з 

пропозицією або питанням, які стосуються його наукової або професійної діяльності. 

5.3. Права членів Ради молодих науковців:  

 обирати та бути обраним у керівні органи Ради молодих науковців; 

 брати участь в обговоренні усіх питань діяльності Ради молодих науковців; 

 брати активну участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що 

організовує і проводить Рада молодих науковців; 

 отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від Ради молодих науковців. 

5.4. Обов’язки членів Ради молодих науковців:  

 дотримуватися Положення про Раду молодих науковців та виконувати рішення, прийняті в 

межах її повноважень, визначених дійсним Положенням;  

 виконувати завдання, керуватися у своїй діяльності цілями, завданнями і принципами Ради 

молодих науковців; 

 за умов одержання повідомлення з Ради молодих науковців, що містить у собі завдання чи 

прохання про виконання доручення, яке стосується діяльності Ради молодих науковців, вчасно 

передавати у Раду молодих науковців свою відповідь або повідомлення; 

 представляти інтереси Ради молодих науковців і молодих вчених Коледжу у відносинах з 

іншими організаціями та установами, в т.ч. міжнародними. 

Члени ради виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

5.5. Вихід, виключення і втрата членства у Раді молодих науковців: 

 - у разі перевищення віку молодого вченого, визначеного Законом України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність». У цьому разі перебування члена ради у її складі може бути 

продовжено до кінця строку повноважень Ради як асоційованого члена з правом дорадчого 

голосу за рішенням Ради, яке приймається двома третинами її складу; 

 - у разі систематичної відсутності члена ради на її засіданнях без поважних причин, який 

тричі підряд не брав участі у засіданнях ради; 

 - у разі, коли член ради письмово повідомив про своє рішення вийти з її складу. 

Ухвала про виключення приймається на засіданні Ради молодих науковців. 

5.6. Основною формою роботи ради є її засідання. Головуючим на засіданні ради є голова ради, 

а в разі його відсутності - один із його заступників. Засідання ради можуть бути: чергові 

(проводяться не рідше одного разу на квартал) та позачергові (скликаються головою ради або на 

вимогу не менше ніж однієї третини від загальної кількості членів ради). 

5.7. Засідання ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її 

членів. 

5.8. На засіданнях ради розглядаються пропозиції з питань, що належать до її компетенції. 

Пропозиції ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більшість від її складу. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

5.9. Прийняття рішень з робочих питань, які не стосуються особового складу ради, відбувається 

шляхом відкритого голосування. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19
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6. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 
6.1. Рада молодих науковців підтримує взаємозв’язок з кафедрами та іншими структурними 

підрозділами Коледжу. 

6.2. Рада молодих науковців співпрацює з Радою молодих вчених і спеціалістів при МОН 

України, науковими Радами молодих вчених інших ЗВО України, закордонних ЗВО. 

6.3. Прийняте рішення Ради молодих науковців має рекомендаційний характер для дирекції, 

науково-методичної ради / Вченої ради Коледжу, і, якщо це необхідно, вноситься до порядку 

денного найближчого засідання Адміністративної ради Коледжу, засідання науково-методичної 

ради / Вченої ради Коледжу.  

 

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

7.1. Для забезпечення діяльності Ради молодих науковців Коледж надає їй приміщення та 

створює необхідні умови для її ефективної діяльності. 

7.2. Дирекція та Вчена рада Коледжу допомагає Раді молодих науковців: у проведенні 

науково-комунікаційних заходів і висвітлені їхніх результатів; у своєчасному наданні Раді молодих 

науковців інформації, яка сприяє вирішенню завдань, що стоять перед нею. 

 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Дане Положення, а також усі зміни і доповнення до нього затверджуються Вченою радою 

Коледжу. 

8.2. Зміни до Положення можуть вноситись членами Ради молодих науковців і прийматися 

через відкрите голосування на Загальних зборах Ради молодих науковців Коледжу. Прийняті зміни 

розглядаються та затверджуються Вченою радою Коледжу. 

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1. Реорганізація або ліквідація Ради молодих науковців КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради відбувається за рішенням Вченої ради Коледжу згідно з діючим 

законодавством, нормативними документами МОН України та Статутом Коледжу. 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова вченої ради                     __________  __________ О. Л. Фаст  

 

Провідний юрисконсульт                                    __________ А. І. Смолюк 


