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1. Загальні положення
1.1. Раду молодих учених і спеціалістів (далі – Рада) у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва (далі – Університет) створено 10.02.1999 р. на підставі рішення Установчих зборів Ради відповідно до Статуту Університету та чинного Законодавства України.
1.2. Рада у своїй діяльності керується Законом України «Про вищу освіту»,
«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Концепцією наукової, науково-технічної та
інноваційної політики в системі вищої освіти України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та цим Положенням.
1.3. Рада є колегіальним об’єднанням молодих вчених Університету, яке
створено з метою сприяння здійснення ними наукової діяльності та підтримки у
професійній сфері та у вирішенні соціальних проблем.
1.4. У своїй роботі Рада керується принципами:
– пріоритетності наукової творчості та змагальності;
– рівноправності членів Ради;
– гласності і колегіальності у роботі;
– добровільності членства у Раді;
– органічного зв’язку навчання та науково-дослідної роботи;
– підвищення рівня наукового потенціалу Університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.
1.5. Рада здійснює свою діяльність під керівництвом проректора з науковопедагогічної роботи Університету.
1.6. Рада може мати власну символіку, що розробляється ініціативною групою та затверджується рішенням більшості учасників загальних зборів членів Ради.
1.7. Університет сприяє Раді у проведенні організаційних заходів і роботі,
зокрема надає приміщення і засоби комунікації; умови для апробації результатів
досліджень молодих вчених; своєчасну інформацію, що сприяє роботі Ради.
2. Мета діяльності та завдання
2.1. Основною метою діяльності Ради є всебічне сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених; представництво, захист і реалізація професійних, інтелектуальних, юридичних і соціальноекономічних прав молодих вчених; сприяння міжвузівській інтеграції молодих
вчених.
2.2. Основними завданнями діяльності Ради є такі:
– підтримка наукової діяльності молодих вчених, надання їм організаційної
та інформаційної допомоги;

– залучення осіб, які навчаються в Університеті, до науково-дослідницької
роботи;
– організація конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, лекцій
провідних вчених України та інших держав;
– сприяння заохоченню видатних представників молодих вчених;
– допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях,
семінарах, симпозіумах, конкурсах на здобуття грантів тощо;
– подання пропозицій до вченої ради Університету, щодо кандидатів на
отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо;
– співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями в
Україні та за кордоном;
– збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;
– сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових
заходів;
– методична та організаційна підтримка видання наукових праць молодих
вчених;
– сприяння впровадженню результатів досліджень молодих вчених і спеціалістів;
– брати участь у заходах щодо внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти в Університеті, в тому числі в обговоренні ОНП, надавати
пропозиції з удосконалення освітніх програм та освітнього процесу;
– сприяння поглибленню компетентностей молодих вчених у застосуванні
в своїй діяльності принципів академічної доброчесності;
– допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених Університету;
– сприяння збереженню і розвитку наукових шкіл Університету;
– здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети Р ади, і які не заборонені чинним законодавством України.
(підпункт 2.2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ХНАУ № 323 від 24.06.2021 р.)

3. Структура та органи управління діяльністю
3.1. Положення про Раду молодих учених та спеціалістів, зміни та доповнення до нього приймаються на Загальних зборах та затверджуються ректором Університету.
3.2. Вищим органом Ради є Загальні збори молодих вчених і спеціалістів Університету. Загальні збори проводяться не рідше, ніж 1 раз на рік. Позачергові збори скликаються за рішенням Правління Ради або за вимогами половини від загальної кількості молодих вчених ХНАУ. Загальні збори правочинні якщо на них
присутні не менше 2/3 делегатів від всіх факультетів. Рішення загальних зборів
вважається прийнятим, якщо воно підтримане простою більшістю голосів прису-

тніх делегатів. Рішення Загальних зборів обов’язкові для виконання всіма членами Ради.
3.3. Загальні збори створюють орган управління (Правління Ради), який здійснює поточне управління діяльністю у період між Загальними зборами. У цей період всі основні рішення щодо діяльності Ради обговорюються і приймаються на
засіданнях Правління Ради. Правління Ради координує свою роботу з проректором з науково-педагогічної роботи або його заступником. До складу Правління
входять Голова Ради, Заступник голови, Секретар, Представники від факультетів.
3.4. Голова Ради, Заступник голови, Секретар, Представники від факультетів
обираються відкритим голосуванням на Загальних зборах молодих вчених Ради з
числа її чинних членів один раз на три роки.
3.5. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради; ухвалює
рішення про скликання і термін проведення Загальних зборів та чергового засідання Правління Ради, формує порядок денний і головує на засіданні; розподіляє
обов’язки між Представниками факультетів та членами Ради; особисто контролює
дотримання членами Ради цього Положення; звітує про діяльність Ради перед ректором, проректором з науково-педагогічної роботи; підписує документи від імені
Ради; визначає конкретні завдання Ради відповідно до мети її діяльності; представляє Раду в інших наукових громадських об’єднаннях та організаціях; виконує
інші функції, покладені на нього Радою.
3.6. Заступник Голови у період відсутності Голови виконує всі його функції.
Він разом із Головою відповідає за проведення єдиної політики розвитку виробленої Радою, повноту і вчасність виконання поставлених завдань тощо.
3.7. Секретар Ради відповідає за інформаційну підтримку діяльності Ради, зокрема за ведення протоколів засідання Ради та їх зберігання, підготовку проектів
рішень Ради, ухвал Ради, інформаційних довідок, ведення службового листування
тощо.
3.8. Представники факультетів повинні:
– брати участь на чергових та позачергових засіданнях Правління Ради
протягом року;
– забезпечувати виконання мети і завдань Ради;
– виявляти ініціативу, проголошувати свої думки, вносити на розгляд будьякі пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх питань на засіданнях Правління Ради згідно з затвердженим регламентом;
– виконувати доручення голови Ради і дотримуватися дійсного Положення,
виконувати ухвали Правління Ради, прийняті в межах його повноважень,
визначених цим Положенням;
– при отриманні повідомлення з Правління Ради, яке містить питання чи
прохання про виконання доручень, що стосується діяльності Ради, вчасно
передавати до Ради свою відповідь чи повідомлення про неможливість
виконання доручення не пізніше встановленого у повідомленні терміну й

у встановленому порядку;
– звітувати про виконання покладених на них обов’язків.
3.9. Повноваження Голови Ради, Заступника голови, Секретаря та Представників від факультетів можуть бути достроково припинені кваліфікованою більшістю голосів на Загальних зборах Ради (не менше 2/3 від кількості присутніх).
3.10. На рівні факультетів у разі доцільності можуть утворюватися Ради молодих вчених факультетів. Рішення про утворення Ради молодих вчених факультету приймається Радою молодих вчених Університету і підлягає затвердженню
деканом факультету. Рішення Ради молодих вчених факультету не по винні суперечити Положенню про Раду та узгоджуватися з рішеннями Ради молодих вчених
Університету.
3.11. Проректор з науково-педагогічної роботи Університету та його заступник можуть брати участь у роботі Ради, надавати інформацію про рішення вченої
ради Університету та інші нормативні документи, які стосуються діяльності Ради.
3.12. Діяльність Ради може бути припинена лише наказом ректора Університету на підставі ухвали вченої.
4. Членство
4.1. Членами Ради є докторанти, аспіранти, здобувачі, наукові співробітники,
науково-педагогічні працівники і спеціалісти до 35 років включно, які працюють
або навчаються у ХНАУ та займаються науковою або науково-педагогічною діяльністю.
4.2. Члени Ради мають право:
– брати участь у засіданнях Загальних зборів Ради, висловлювати свої думки, вносити на розгляд пропозиції і брати участь у вільному обговоренні
всіх питань згідно із затвердженим регламентом;
– обирати й бути обраними до органів управління Ради;
– брати участь у заходах організованих Радою, зокрема наукових конференціях, семінарах, симпозіумах;
– отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку Ради;
– бути рекомендованими Радою до нагородження преміями, стипендіями,
подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і нагород,
відповідно до чинного законодавства та Статуту Університету.
4.3. Члени Ради зобов’язані:
– дотримуватися цього Положення;
– виконувати рішення Правління Ради, прийняті у межах її повноважень
визначених цим Положенням;
– сумлінно та своєчасно виконувати покладені на них Радою обов’язки;
– надавати звіт про свою наукову і громадську роботу на вимогу Правління
Ради;
– активно брати участь у науковій роботі та заходах організованих Радою.

4.4. Виключення з членів Ради може здійснюватися у випадках:
– здійснення членом Ради дій, що грубо порушують це Положення;
– невиконання рішень Правління Ради.
4.5. У разі припинення особою наукової чи науково-педагогічної діяльності в
Університеті її членство у Раді припиняється автоматично.
4.6. Якщо впродовж роботи Ради вік будь-кого з її членів перевищить 35 років, Рада може подовжити його членство до кінця навчального року.
5. Проведення засідань Правління
5.1. На засіданнях Правління Ради розглядаються основні питання, що стосуються молодих вчених Університету, розробляються та затверджуються річні
плани роботи Правління Ради, а також призначаються відповідальні виконавці за
основними напрямками діяльності.
5.2. Чергові засідання Правління Ради проводяться по мірі необхідності, але
не рідше одного разу на два місяці. На засідання Правління Ради крім складу
Правління можуть запрошуватися всі бажаючі члени Ради. Дата чергового засідання призначається Головою Ради.
5.3. Позачергові засідання Правління Ради скликаються на вимогу ректора
Університету, проректора з науково-педагогічної роботи, його заступника, або не
менш як третини членів Правління Ради.
5.4. Про термін проведення чергового засідання Правління Ради повідомляє її
Секретар не менш ніж за 7 днів, зазначаючи перелік питань порядку денного і доповідачів.
5.5. На засіданні Правління Ради, за вимогою не менш як третини від присутніх її членів, у порядок денний можуть бути включені додаткові питання.
5.6. Засідання Правління Ради вважається правомочним за умови присутності
на ньому не менше половини від загальної кількості членів Правління Ради.
5.7. Рішення Правління Ради приймається шляхом відкритого голосування
простою більшістю голосів членів, що є присутнім на засіданні (за наявності кворуму).
5.8. Рішення Правління Ради обов’язкові для виконання всіма членами Ради.
6. Забезпечення діяльності
6.1. Фінансування діяльності Ради здійснюється за рахунок коштів, передбачених статтями витрат річного бюджету Університету, а також за рахунок надходжень з інших джерел. Рада правомірна давати рекомендації щодо напрямів використання фінансових і матеріальних ресурсів на заходи, пов’язані з реалізацією її
завдань викладених у п.2.2 цього Положення.
6.2. Забороняється запровадження членських внесків або інших обов’язкових
платежів членів Ради.

7. Взаємозв’язок з іншими структурними підрозділами
7.1. Рада підтримує взаємозв’язок з деканатами та кафедрами Університету,
профспілковою організацією, з органами студентського самоврядування, а також
з проректорами та ректором у частині організаційних питань.
7.2. Рада співпрацює з Всеукраїнською Радою молодих вчених, Радами молодих вчених інших ЗВО України, країн близького і далекого зарубіжжя.
8. Порядок внесення змін до Положення
8.1. Питання щодо внесення змін до цього Положення розглядаються на засіданнях Ради, обговорюються та приймаються на загальних зборах молодих вчених та спеціалістів Університету. Прийняті зміни затверджуються вченою радою
Університету.
8.2. Реорганізація або ліквідація Ради відбувається за рішенням вченої ради
Університету та вводиться у дію наказом ректора.

Положення розглянуто та затверджено рішенням вченої ради
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