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1. Загальні положення 

 

1.1. Рада молодих учених (далі – РМУ) Державного вищого навчального 

закладу "Національний гірничий університет" (далі – НГУ) є органом самовря-

дування наукової молоді університету.  

1.2. Рада молодих учених створюється з метою об'єднання наукової мо-

лоді, відображення її інтересів у професійній та соціальній сферах. 

1.3. Рада молодих учених діє згідно з Конституцією України, чинним за-

конодавством (Законами України "Про вищу освіту" та "Про наукову і науково-

технічну діяльність"), Статутом НГУ та даним Положенням. 

 

2. Мета та завдання РМУ 

2.1. Рада молодих учених НГУ створюється з метою об’єднання наукової 

молоді Національного гірничого університету, всебічному сприянню молоді у 

науковій діяльності, збереження та розвитку її інтелектуального потенціалу, ре-

алізації професійних, творчих та інших інтересів молодих учених, залучення їх 

до розв’язання важливих проблем соціально-економічного розвитку України та 

Придніпровського регіону. 

2.2. РМУ сприяє участі молодих учених у наукових заходах, що прово-



дяться в НГУ та за його межами (конференції, конгреси, з'їзди, семінари, сим-

позіуми тощо).  

2.3. Організовує роботу аспірантів та молодих учених у наукових осеред-

ках через співпрацю з керівництвом університету, заступниками деканів з нау-

кової роботи та науково-дослідною частиною. 

2.4. Організовує і проводить, за згодою Вченої Ради університету, кон-

ференції молодих учених для обміну досвідом та стимулювання їх наукових 

досліджень. 

2.5. Сприяє організації наукових зустрічей молоді університету з провід-

ними ученими та налагодженню співпраці з закордонними колегами. 

2.6. Сприяє співпраці молодих учених з провідними державними та зако-

рдонними вищими навчальними закладами, науково-дослідними та академіч-

ними організаціями та установами. 

2.7. Сприяє інтеграції освітніх та наукових процесів, підвищенню якості 

наукових досліджень. 

2.8. Сприяє міжнародному обміну студентів, науково-педагогічних та 

наукових співробітників з метою проведення спільних наукових досліджень, 

участі у наукових форумах, конференціях та інших заходах, стажуванні, обміну 

досвідом тощо. 

2.9. Виконує роль представницького органа і здійснює захист прав нау-

кової молоді на Вченій Раді університету, висловлює думку наукової молоді з 

різних аспектів професійної діяльності. 

2.10.  Ініціює проведення щорічних конкурсів серед молодих науковців. 

Розглядає питання і виносить рішення про рекомендацію для Вченої Ради щодо 

висунення кандидатур на здобуття (присудження) стипендій, премій та грантів 

для молодих науковців. 

2.11.  Ініціює надання експертних послуг із залученням різних фахових 

структур університету на предмет новизни, актуальності і відповіднос-

ті тематик наукових досліджень найбільш перспективним напрямкам розвитку 

науки і техніки в Україні, зв`язку з місцевими регіональними потребами техні-

чного, екологічного і освітнього характеру; 



2.12.  Здійснює іншу діяльність відповідно до даного Положення. 

 

3. Формування, склад, структура й організація роботи РМУ 

 

 3.1. Членом Ради молодих учених НГУ до законодавства України може 

бути співробітник університету з вищою освітою віком до 35 років (для докто-

рантів та докторів наук – до 40 років), або аспірант очної чи заочної форм на-

вчання, які проводять педагогічну роботу в університеті та виконують науково-

дослідну роботу. 

3.2. До складу РМУ входить голова, секретар та не менш ніж по 1 пред-

ставнику від кожного факультету або інституту за поданням Вченої Ради факу-

льтету або інституту.  

3.3. Персональний склад РМУ формується строком на 4 роки за поданням 

Вчених рад факультетів та затверджується наказом ректора.  

3.4. Голова Ради обирається відкритим голосуванням на зборах молодих 

учених на строк 4 роки. 

3.5. Голова Ради здійснює керівництво РМУ, ініціює проведення науково-

освітніх заходів, конференцій тощо, підписує прийняті Радою ухвали та рішен-

ня та протоколи засідань. Для виконання вище означених задач, Голова РМУ 

входить до складу Вченої ради НГУ з правом голосу. На час відсутності Голови 

роботою РМУ керує призначена ним особа. 

3.6. Обов'язки голови РМУ:  

- представляє інтереси Ради в усіх структурних підрозділах Університе-

ту, а також організаціях та установах в Україні та за її межами; 

- виступає від імені Ради, ініціює ухвалення та розрив угод, здійснює по-

точну передбачену конкретними проектами, програмами та угодами діяльність 

в інтересах Ради; 

- розподіляє обов'язки серед членів Ради; 

- затверджує тематику наукових конференцій, семінарів, симпозіумів у 

співпраці з представником науково-дослідної частини; 



- надає на затвердження правління склад делегацій Ради на наукових фо-

румах та інших заходах. 

3.7. Члени РМУ користуються правом:  

- обирати та бути обраним у керівні органи РМУ; 

- брати участь в обговоренні усіх питань діяльності РМУ; 

- брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших захо-

дів, що проводить РМУ; 

- представляти результати своєї наукової роботи у спеціалізованих ви-

даннях молодих учених університету; 

- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку РМУ. 

3.8. Член РМУ зобов'язаний:  

- дотримуватись Положення про РМУ та виконувати її рішення; 

- брати участь у засіданнях РМУ; 

- проводити інформаційно-просвітницьку діяльність з метою популяри-

зації діяльності РМУ; 

- за дорученням РМУ представляти інтереси молодих учених універси-

тету у відносинах з іншими організаціями та установами. 

3.9. Член РМУ після досягнення віку 35 років (для докторантів та докто-

рів наук – після 40 років) автоматично вибуває з Ради. Особи, які зробили ваго-

мий внесок у розвиток науки та активно сприяють розвитку наукових студій 

молодих науковців, за їхньою згодою можуть за рішенням Правління бути за-

рахованими до Ради у якості її Почесних членів. На них розповсюджуються усі 

права, що їх мають члени Ради згідно з цим Положенням. Пропозиції про об-

рання до Ради Почесного члена здійснюють Загальні збори Ради, Голова РМУ, 

Відповідальний Секретар, кожен член Ради особисто. 

3.10. Збори Ради молодих учених НГУ проводяться не рідше ніж 1 раз на 

рік.  

3.11. У разі потреб, можуть бути скликані позачергові збори РМУ. Поза-

чергові збори можуть бути ініційовані або головою Ради або представником 

адміністрації НГУ. 



3.12. Рішення, які були прийняті на зборах Ради, затверджуються членами 

РМУ шляхом проведення відкритого голосування, простою більшістю і узго-

джуються з адміністрацією університету.  

3.13. Голова РМУ звітує на Ректораті або Вченій Раді НГУ про виконання 

роботи за необхідністю, але не рідше, ніж 1 раз на 2 роки. 

3.14. РМУ розміщує інформацію про роботу Ради на відповідній інтернет-

сторінці веб-сайту університету. 

 

4. Порядок внесення змін до Положення 

 

4.1. Зміни до Положення можуть вноситись на зборах РМУ і приймають-

ся шляхом відкритого голосування. Прийняті зміни затверджуються Вченою 

Радою НГУ. 

4.2. Реорганізацію або ліквідацію РМУ виконують за рішенням Вченої 

Ради згідно діючого законодавства та Статуту НГУ. 

 

 


