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Одеського національного економічного університету

1.

1.1.

Загальні положення

Рада молодих вчених Одеського національного економічного

університету утворюється як структурний підрозділ у складі науководослідної частини ОНЕУ і виступає представницьким органом молодих
вчених ОНЕУ, підпорядкованим Вченій Раді університету.
1.2.

Повне офіційне найменування Ради українською мовою - Рада

молодих вчених Одеського національного економічного університету.
Скорочена назва Ради українською мовою – РМВ. Скорочена назва може
використовуватися поряд с повним найменуванням в офіційних документах
та символіки Ради. Рада має

власну емблему (Додаток №1 до цього

Положення) та інші засоби візуальної ідентифікації.
1.3.

Головною метою створення РМВ є об’єднання та залучення

молодих вчених ОНЕУ до участі у науково-дослідній роботі, надання
інформації щодо наукових конференцій, нових методів викладання, а також
іншої важливої інформації; сприяння вихованню висококваліфікованих
наукових кадрів.

1.4.

РМВ діє на засадах добровільності, рівноправності його членів,

законності та гласності.
1.5.

Діяльність

РМВ

здійснюється

відповідно

до

чинного

законодавства України, Статуту, наказів та розпоряджень ректора ОНЕУ та
цього положення.
1.6.

Правовий статус Ради визначений даним Положенням, який

приймається на Загальних зборах Ради. Всі зміни та доповнення до цього
Положення вносяться рішенням Загальних зборів Ради та затверджуються
Ректором ОНЕУ.
1.7.

Дане Положення, а також всі зміни та доповнення до нього

набирають чинності з дня затвердження Ректором ОНЕУ.

2.
2.1.

Мета та основні напрямки діяльності Ради

Предметом діяльності Ради є сприяння розвитку творчої та

наукової активності молодих вчених ОНЕУ (далі по тексту – молодих
вчених), а також представництво інтересів молодих вчених в питаннях
покращення умов праці, життя та організації дозвілля. Під «молодими
вченими» для цілей даного Положення маються на увазі викладачі,
співробітники, аспіранти ОНЕУ в віці до 35 років, які мають повну вищу
освіту та займаються науковою діяльністю, а також студенти ОНЕУ, які
займаються науковими дослідженнями.
2.2.

Метою діяльності Ради є активізація професійного росту молодих

вчених, об’єднання їх зусиль для розробки актуальних наукових проблем та
рішення пріоритетних наукових задач, розвиток інноваційної діяльності
молодих вчених.
2.3.

Для досягнення вказаної мети Рада виконує наступні види

діяльності:
-

координує діяльність Ради молодих вчених різних підрозділів

ОНЕУ в організації наукових досліджень молодих вчених, планує та

здійснює необхідну допомогу в організації виїзних шкіл та конференцій,
наукових відряджень молодих вчених;
-

організує та проводить наукові конференції, семінари, виїзні

школи, виставки, форуми, з’їзди та інші заходи, в яких можуть приймати
участь молоді вчені;
-

сприяє розвитку безпосередніх контактів між молодими вченими

щодо організації міждисциплінарних комплексних наукових досліджень
молодих вчених, спрямованих на рішення актуальних та практично значущих
задач сучасної науки;
наукових

проводить роботу з інформування молодих вчених щодо
досліджень

та

заходів,

які

проводяться

українськими

та

зарубіжними організаціями, створює системи даних, надає консалтингові та
інші послуги, необхідні молодим вченим;
-

підтримує та стимулює інноваційну діяльність молодих вчених,

організує та виконує діяльність, яка стосується інвестиційних програм та
прозицій з проектів молодих вчених;
-

веде пошук нових форм роботи молодих вчених, виступає

ініціатором їх впровадження в практику, узагальнює та поширює позитивний
досвід наукової роботи різних підрозділів ОНЕУ, інших українських та
зарубіжних організацій;
-

здійснює спільні заходи зі студентськими та аспірантськими

організаціями ОНЕУ шляхом притягнення молодих вчених ОНЕУ до
організації наукової роботи студентів ОНЕУ та профорієнтаційної роботи
щодо вступу в ОНЕУ;
-

здійснює дії, направлені на поліпшення умов життя, праці та

організації дозвілля;
-

налагоджує

зарубіжними

та

комерційними

досягнення поставленої мети;

підтримує
та

контакти

некомерційними

з

українськими
організаціями

та
для

-

здійснює інші види діяльності, відповідно поставленій меті та які

не суперечать діючому законодавству України та даному Положенню.
2.4.

Напрямки діяльністі РМВ ОНЕУ:

1.

Організація внутришньоуніверситетських зборів молодих вчених

ОНЕУ.
2.

Організація наукових та методичних конференцій молодих

вчених ОНЕУ.
3.

Обмін

науково-дослідним

та

методичним

досвідом,

розповсюдження передового досвіду серед молодих науковців та викладачів
ОНЕУ.
4.

Розробка пропозицій щодо удосконалення науково-дослідницької

та викладацької роботи в університеті.
5.

Сприяння участі молодих вчених ОНЕУ у Всеукраїнських та

міжнародних освітніх програмах та заходах.
6.

Надання інформаційної підтримки молодим вченим ОНЕУ щодо

науково-практичних

конференцій,

конкурсів

наукових

робіт,

інших

академічних заходів, що відкриті для участі вчених в Україні та за її межами.
7.

Організація лекцій та поточного консультування з питань участі у

міжнародних освітніх програмах (допомога у написанні резюме, есе,
рекомендації тощо).
8.

Налагодження контактів та співпраця з науковцями та науковими

товариствами України та інших країн.

3.

Ради;

Права та обов’язки членів Ради

3.1.

Члени Ради мають право:

-

приймати участь в управлінні справами Ради;

-

отримувати інформацію щодо діяльності Ради;

-

вносити пропозиції до порядку денного на Загальних зборах

-

звертатися до керівних органів Ради з будь-яких питань, що

пов’язані з їх діяльністю.
3.2.

Члени Ради зобов’язані:

-

дотримуватися діючого Положення;

-

приймати участь в діяльності Ради;

-

надавати інформацію, необхідну для рішення питань, пов’язаних

з діяльністю Ради.
3.3.

Члени Ради з числа аспірантів, які систематично не виконували

чи неналежним чином виконували свої обов’язки, а також які перешкоджали
своїми діями або бездіяльністю нормальній роботі Ради, можуть бути не
атестовані, згідно рішення Ради. Інші молоді вчені в цьому випадку
отримають негативну характеристику.

4.
4.1.

Ревізійна комісія Ради

Контроль над відповідністю діяльності Ради вимогам діючого

законодавства України та даного Положення здійснює Ревізійна комісія Ради
(далі по тексту – Ревізійна комісія), яка складається із голови Ревізійної
комісії та двох членів Ревізійної комісії.
4.2.

Голова Ревізійної комісії та члени Ревізійної комісії обираються

із числа членів Ради на термін дії повноважень даної Ради відкритим
голосуванням членів Загальних зборів. Припускається необмежене повторне
переобрання. Голова, Заступники голови, члени Виконавчого комітету та
особи, підпорядковані їм за посадою, не можуть входити в склад Ревізійної
комісії.
4.3.

Загальні збори мають право своїм рішенням звільнити від

обов’язків будь-якого члена Ревізійної комісії, а також розформувати
Ревізійну комісію взагалі, якщо виявляються факти учинення членами
Ревізійної комісії неправомірних дій, або інших дій (бездіяльність), які
перешкоджають виконанню мети Ради чи іншим чином завдано шкоду
законним інтересам Ради.

4.4.

Ревізійна комісія проводить щорічні планові перевірки, а також

додаткові перевірки за рішенням Загальних зборів, Голови або за
колегіальним рішенням цієї комісії.
4.5.

Посадові особи та члени Ради зобов’язані надавати членам

Ревізійної комісії всі необхідні документи Ради.
4.6.

Ревізійна комісія надає результати перевірок (звіти) Загальним

зборам в письмовому вигляді. Звіти мають бути підписані всіма членами
Ревізійної комісії з можливим додаванням особистих думок членів Ревізійної
комісії.
4.7.

Голова Ревізійної комісії обов’язково має вимагати скликання

позачергових Загальних зборів, якщо в ході перевірок встановлена наявність
загрози істотним інтересам Ради або виявлені зловживання посадових осіб
Ради своїм положенням в частині, яка безпосередньо має відношення до
Ради.

та

4.8.

Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам.

4.9.

Інші повноваження, права та обов’язки Голови Ревізійної комісії

членів

Ревізійної

комісії

можуть

бути

встановлені

відповідним

Положенням, затвердженим Загальними зборами.

5.
5.1.

Організаційна структура РМВ

Вищим керівним органом Ради молодих вчених є Загальні збори.

У період між зборами керівництво РМВ здійснює Правління РМВ. Загальні
збори РМВ скликаються за рішенням Правління не рідше одного разу на рік
або позачергово за вимогою більшості членів РМВ.
5.2.

Загальні збори РМВ вирішують такі питання:

-

затвердження Положення про РМВ і внесення змін та доповнень

до нього;
-

затвердження заступників голови та секретаря РМВ;

-

заслуховування та затвердження звіту голови РМВ;

-

ухвалення рішення з основних питань діяльності РМВ.

5.3.
схвалено

Рішення Загальних зборів вважається дійсним, якщо воно
більшістю

присутніх

учасників

Загальних

зборів

шляхом

відкритого голосування.
5.4.

До складу Правління РМВ входять голова РМВ, його заступник,

секретар РМВ та президія Ради, котра складається з десятьох осіб за
рішенням Загальних зборів РМВ або за поданням Ректорату університету.
5.5.

Голова РМВ:

-

репрезентує РМВ;

-

скликає та веде збори Правління РМВ;

-

здійснює керівництво поточною діяльністю РМВ та звітує про

його діяльність;
-

має право звернення до керівництва ОНЕУ з пропозиціями в

межах компетенції РМВ;
-

видає розпорядження, обов’язкові для заступників голови, членів

-

представляє Раду в державних, громадських та

Ради;
інших

організаціях та установах;
-

має право делегувати окремі свої повноваження членам

Правління РМВ;
-

виконує

інші

функції,

доручені

йому

згідно

діючого

законодавства України та дійсним Положенням.
5.6.

Заступник голови РМВ бере на себе всі повноваження голови у

разі його відсутності.
5.7.

Секретар РМВ веде діловодство РМВ та є відповідальним за його

5.8.

Для забезпечення діяльності РМВ у вище окреслених напрямках

стан.
створюються відповідні комітети:
-

комітет з методичної роботи (подання обґрунтованих пропозицій

щодо удосконалення методики викладання та наукових досліджень,
організація диспутів, лекцій та круглих столів з цього питання);

-

комітет зовнішніх наукових зв’язків (надання інформаційної та

консультативної підтримки вченим ОНЕУ щодо участі у міжнародних
освітніх програмах і заходах);
-

комітет у справах вітчизняних освітніх програм (інформування

вчених ОНЕУ про різноманітні вітчизняні наукові конференції, конкурси та
інші заходи; налагодження та підтримка постійних контактів з науковими
товариствами України та інших країн).
Положення про створення наукового товариства

- Ради молодих

вчених ОНЕУ затверджено Вченою Радою ОНЕУ. Протокол №___ від
«___»_______________ 20___р.
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