


 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Положення про Раду молодих учених Київського національного 

університету культури і мистецтв (далі – Положення) розроблено відповідно 
до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Типового положення про раду молодих вчених при органах виконавчої влади» 
від 16.11.2016 р. № 822. 

1.2. Положення визначає основні завдання, повноваження та порядок 
формування Ради молодих учених Київського національного університету 
культури і мистецтв. 

1.3. Рада молодих учених Київського національного університету 
культури і мистецтв (далі – Рада) є постійно діючим колегіальним виборним 
дорадчим органом, що об’єднує молодих учених Київського національного 
університету культури і мистецтв (далі – Університет). 

1.4. У своїй діяльності Рада керується  Конституцією та Законами 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 
діяльність», указами Президента України, постановами Верховної Ради 
України, постановами і актами Кабінету Міністрів України, нормативними 
документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, а 
також цим Положенням. 

1.5. Рада Університету сприяє професійному становленню й науковому 
розвитку молодих учених, накопиченню досвіду наукових досліджень, 
творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу та 
захисту прав та інтересів молодих учених. 

1.6. Молодий учений відповідно до Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» – вчений віком до 35 років включно, який має 
вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 
років включно, який має науковий ступінь доктора наук. 

1.7. Положення про Раду затверджується Вченою радою Університету. 
1.8. Ради здійснює свою діяльність на громадських засадах у 

відповідності з цим Положенням і координується проректором з науково-
методичної роботи Університету.  
 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ 
 
2.1. Метою діяльності Ради є: 
- залучення молодих вчених до науково-дослідної діяльності з 

фундаментальних і прикладних напрямів гуманітаристики, актуальних і 
стратегічно важливих для Університету 

- максимальне сприяння реалізації прав молодих учених щодо їх 
участі у формуванні політики Університету у науково-освітній сфері, а також 
створення сприятливих умов для професійного зростання і підвищення їх 
соціальної активності. 

2.2. Основними завданнями і напрямами діяльності ради є: 



- організаційне об’єднання молодих учених Університету для 
ініціативної наукової праці і розвитку професійних контактів з науковими 
установами та закладами вищої освіти в Україні та за її межами; 

- максимальне сприяння розвитку вітчизняної  наукової сфери в 
галузі культури і мистецтва та інтеграції  досліджень молодих науковців до 
світового наукового простору; 

- залучення молодих учених до участі у конкурсах наукових робіт, 
формуванню колективів молодих учених для виконання всеукраїнських і 
міжнародних наукових проєктів, грантових програм тощо; 

- сприяння підготовці кадрів для академічної науки та освіти, 
виконання перспективних інноваційних наукових досліджень, поширення 
досягнень молодої науки Університету у дослідницькому просторі України і 
світу; 

- всебічна підтримка молодих науковців у організації та проведенні 
всеукраїнських і міжнародних наукових заходів, конференцій, семінарів, 
симпозіумів, круглих столів, наукових видань тощо; 

- сприяння розвитку безпосередніх контактів між молодими вченими 
задля організації міждисциплінарних комплексних наукових досліджень 
силами молодих науковців, спрямованих на вирішення актуальних і практично 
значимих завдань сучасної науки; 

- взаємодія між керівництвом та молодими вченими Університету, 
забезпечення представництва молодих учених у Вченій раді та інших керівних 
органах закладу; 

- підготовка відповідних документів і пропозицій щодо створення 
умов для залучення молодих учених до роботи у різноманітних наукових 
проєктах закладу, стимулювання наукової діяльності молодих учених, сприяння 
підвищенню їх наукового рівня і максимальної реалізації їх наукової, творчої, 
професійної активності; 

- формування і підтримка загальноуніверситетської бази даних 
наукових досліджень і розробок молодих вчених Університету; 

- поширення інформації про наукову, організаційну та культурно-
просвітницьку діяльність молодих учених Університету. 

 
2. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ 

 
3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 
- представляє інтереси молодих учених Університету у державних, 

муніципальних, наукових, громадських та інших організаціях і сприяє наданню 
необхідної допомоги у вирішенні проблем молодих науковців; 

- бере участь у розробленні рішень Вченої ради, ректорату, деканатів 
Університету з питань, що належать до компетенції молодих вчених і які  
сприяють професійному росту наукової молоді Університету, підтримці 
молодіжних наукових ініціатив; 

- встановлює контакти з представницькими органами молодих 
учених Києва, України, з Радою молодих учених при Міністерстві освіти і  
науки України, з молодіжними науковими товариствами інших держав для 



об’єднання зусиль в проведенні фундаментальних і прикладних науково-
дослідних робіт; 

- сприяє залученню здобувачів різних освітніх рівнів до наукової 
діяльності Університету, до організації і проведення різноманітних наукових 
заходів, до публікаційної активності молодих учених, надаючи молодим 
ученим всебічну методичну, інформаційну, організаційну підтримку. 

3.2. З метою здійснення своє діяльності Рада має право: 
- звертатись до Вченої ради Університету, до рад факультетів з 

пропозиціями щодо удосконалення політики закладу стосовно діяльності 
молодих учених, підтримки в організації різноманітних молодіжних заходів, 
спрямованих на підвищення наукової активності молодих вчених Університету; 

- делегувати членів Ради до складу Вченої ради, до інших 
колегіальних керівних органів Університету;  

- утворювати постійні та тимчасові робочі групи, комісії, 
організаційні комітети для виконання покладених на Раду завдань і 
ефективного забезпечення своєї діяльності. 
 

4. СКЛАД РАДИ 
 

4.1. Склад Ради формується зборами молодих учених Університету 
шляхом відкритого голосування за кандидатури представників від факультетів, 
кафедр та інших структурних підрозділів Університету. 

4.2. Склад Ради обирається строком на п’ять років. 
4.3. Склад Ради затверджується Вченою радою Університету. 
4.4. Для формування керівного складу Ради члени Ради зі свого складу на 

установчому засіданні обирають Голову, заступника і секретаря шляхом 
голосування простою більшістю голосів за присутності не менше двох третин 
членів Ради. 

4.5. Кількісний склад Ради визначається зборами Ради й упродовж строку 
повноважень членів Ради може бути змінений за рішенням Ради та 
погодженням Вченої ради Університету. 

4.6. На першому засіданні Ради в поточному навчальному році план 
роботи на рік затверджується простою більшістю голосів. 

4.7. Керівництво Радою відповідно до плану роботи здійснює голова, за 
його відсутності – заступник. 

4.8. Голова Ради: 
- організовує і керує роботою Ради протягом періоду власних 

повноважень; 
- представляє інтереси Ради перед керівництвом Університету, 

органами місцевого самоврядування, закладами вищої освіти, науковими 
установами, громадськими об’єднаннями, організаціями, засобами масової 
інформації, виконує інші представницькі функції; 

- організовує і проводить засідання Ради; 
- готує  звіт про діяльність Ради;  
- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням. 
4.9. Секретар Ради зберігає документацію діяльності Ради. 



4.10. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах, 
зобов’язані брати активну участь у роботі Ради і мають право порушувати на її 
засіданні будь-які питання, які належать до її компетенції. 

4.11. Члени Ради мають рівні права і несуть рівні обов’язки.  
4.12. Повноваження члена Ради припиняються за рішенням Ради: 
- 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 відкликання за рішенням товариства молодих вчених, 
представником якого він був; 

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

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ 
 

5.1. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею 
планів і напрямів роботи. 

5.2. Основною формою роботи Ради є її засідання. 
5.3. Рада визначає та затверджує регламент, приймає у межах своїх 

повноважень рішення та організовує їхнє виконання.  
5.4. Рада уповноважена приймати рішення, якщо на її засіданні присутні 

більш ніж половина членів Ради. Рішення приймаються відкритим 
голосуванням простою більшістю голосів. 

5.5. Засідання Ради проводяться згідно з планом роботи, але не рідше 
двох разів на рік. 

5.6. Пропозиції Ради оформляються у формі протоколу засідання, який 
підписується головою та секретарем Ради. 

5.7. Рада інформує громадськість про свою роботу, про хід виконання 
прийнятих рішень, оприлюднює плани і звіти діяльності молодих вчених 
Університету. 
 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

6.1.Положення про Раду молодих вчених вступає в силу з моменту його 
затвердження Вченою радою Університету. 

6.2. Пропозиції щодо зміни та доповнення до цього Положення вносяться 
Радою молодих учених та набувають чинності з моменту затвердження Вченою 
радою університету. 
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