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Розділ I. Загальні положення
1.1. Рада молодих учених і студентів ДЗ „Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка» (далі за текстом – Рада) є постійно
діючою
добровільною,
колегіальною
самоврядною
громадською
організацією студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних
працівників віком не старше 35 років ДЗ „Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка”.
1.2. Рада створюється з метою об’єднання молодих учених для
вираження їхніх інтересів у професійній сфері, об’єднання зусиль у реалізації
інноваційних наукових проектів, найбільш ефективному використанні
наукового потенціалу молоді університету й розв’язанні найважливіших
соціально-економічних проблем.
1.3. У своїй діяльності Рада керується чинним законодавством,
нормативно-правовими актами України, Статутом університету, ухвалами
вченої ради та ректорату університету, наказами ректора, а також цим
Положенням.
1.4. Рада діє на засадах самоврядування, відкритості, добровільності та
рівноправності всіх її членів.
1.5. Діяльність членів Ради здійснюється на громадських засадах.
1.6. Рада не підтримує, не є організатором чи співорганізатором, не
бере участі в роботі жодних політичних, релігійних та інших об’єднань,
партій тощо.
1.7. Повна й скорочена назви Ради молодих учених і студентів та
абревіатура, прийняті для вживання в межах університету: повна назва – Рада
молодих учених і студентів ДЗ „Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка”, скорочена назва – Рада молодих учених і студентів,
абревіатура – РМУС. Рада може мати свій бланк, свій логотип, веб-сайт,
тощо.
1.8. Університет сприяє в організації проведення різноманітних заходів;
забезпечує фінансову підтримку роботи Ради; друк у видавництві
університету навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій,
матеріалів конференцій, форумів, збірників праць молодих учених, статей та
тез доповідей молодих учених на пільгових умовах (за клопотанням Ради);
надає Раді засоби зв’язку й електронних комунікацій; створює умови для
апробації результатів досліджень молодих учених; своєчасно надає Раді
інформацію, що сприятиме вирішенню її завдань.

Розділ II. Мета та основні завдання
2.1. Метою діяльності Ради є сприяння реалізації конституційних прав
молодих учених щодо їх участі у сфері наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності, підтримка й координація наукової діяльності на
факультетах,
інститутах,
відокремлених
структурних
підрозділах,
спрямованої на розвиток наукових ініціатив молодих учених відповідно до
європейських та світових наукових стандартів.
2.2. Основними завданнями Ради є:
•
сприяння найбільш ефективному використанню наукового
потенціалу молоді університету;
•
об’єднання зусиль молодих науковців у реалізації інноваційних
наукових проектів:
•
організація й проведення різноманітних наукових заходів:
конференцій, круглих столів, науково-практичних семінарів тощо;
•
сприяння впровадженню результатів наукових досліджень
молодих науковців;
•
сприяння організації та забезпеченню участі молоді в конкурсах
наукових робіт в Україні та в міжнародних проектах задля отримання грантів
на проведення наукових досліджень;
•
інтеграція наукової роботи молодих учених на факультетах,
інститутах, відокремлених структурних підрозділах університету;
•
сприяння інтеграції діяльності молодих учених на регіональному,
всеукраїнському та міжнародному рівнях;
•
підтримка високого рівня якості наукової діяльності молодих
учених на факультетах, інститутах, відокремлених структурних підрозділах
університету;
•
сприяння в розміщенні наукових публікацій у наукових журналах,
зареєстрованих у міжнародних базах даних Scopus, Web of Science,
IndexCopernicus™ та ін.;
•
сприяння підвищенню індексу наукового цитування за SCI (індекс
наукового цитування за природничими та точними науками), SSCI (індекс
наукового цитування за соціальними науками), A&HCI (індекс наукового
цитування з мистецтва та гуманітарних наук) та h-індексу (індекс Хірша)
тощо.
Розділ ІІІ. Функції та права Ради
3.1. Рада функціонує на засадах самоврядності та відповідно до взятих
на себе зобов’язань:
3.1.1. Здійснює підтримку наукової діяльності молодих учених
університету.
3.1.2. Організовує соціологічні дослідження з метою виявлення

проблем, з якими стикаються молоді вчені в своїй діяльності, і пошуку
шляхів їх розв’язання. Допомагає в усуненні соціальних проблем молодих
учених університету.
3.1.3. Збирає та поширює інформацію про фонди, що здійснюють
грантову підтримку наукових досліджень.
3.1.4. Здійснює організаційну й методичну підтримку наукових
публікацій молодих учених, сприяє впровадженню результатів досліджень
молодих учених.
3.1.5. Залучає молодих науковців до науково-дослідницької діяльністі
університету відповідно до європейських і світових наукових стандартів.
3.1.6. Організовує міжнародні науково-практичні конференції,
міжнародні форуми за рахунок організаційного (благодійного) внеску
учасників, передбаченого на видавничі витрати (друк збірника тез,
сертифікатів, програм тощо), а також різноманітні семінари, конкурси
наукових робіт молодих учених, цикли лекцій провідних учених
університету, іншх наукових і освітніх центрів України та інших держав.
Організовує участь молодих учених у наукових конференціях, форумах в
інших містах України та за кордоном. Координує співробітництво зі
структурними підрозділами та Асамблеєю студентського самоврядування
університету.
3.1.7. Представляє позицію молодих учених з різних аспектів
професійної діяльності та соціальних питань.
3.1.8. Підтримує та розвиває міжнародні контакти в науковій сфері.
3.1.9. Здійснює інші види діяльності, що відповідають меті та
завданням Ради.
3.2. Рада має право:
3.2.1. Подавати пропозиції до вченої ради, ректорату університету
щодо вдосконалення наукової роботи молодих учених.
3.2.2. Ініціювати розгляд на засіданнях вченої ради та ректорату
університету питань, що входять до компетенції Ради.
3.2.3. Отримувати від адміністрації університету всю необхідну
інформацію задля забезпечення діяльності Ради.
3.2.4. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до цього Положення.
3.2.5. Організовувати соціологічні дослідження з метою виявлення
проблем, з якими стикаються молоді вчені в своїй діяльності.
3.2.6. Організовувати наукові конференції, семінари, наради та інші
заходи, спрямовані на підвищення наукової, інноваційної та громадської
активності молодих учених.
3.2.7. Виступати у засобах масової інформації з метою популяризації
діяльності Ради молодих учених і студентів.
Розділ IV. Організаційні принципи діяльності Ради
4.1. Рада формується з молодих учених усіх структурних підрозділів
університету віком не старше 35 років.

Ради.

4.2. До складу Ради входять голова, заступники, секретар та члени

4.3. Голова Ради, заступники голови, секретар та члени Ради
обираються Конференцією молодих учених університету. Рішення
Конференції приймаються простою більшістю голосів делегатів, присутніх
на Конференції. Рішення про обрання голови Ради затверджує ректор за
погодженням з проректором з науково-педагогічної роботи. Термін дії
повноважень голови Ради – 2 роки.
4.4. Голова Ради забезпечує взаємодію Ради з ректором, проректором з
науково-педагогічної роботи, завідувачем відділу аспірантури, структурними
підрозділами
університету,
президентом
Асамблеї
студентського
самоврядування, несе відповідальність за виконання Радою функцій,
затверджених цим Положенням.
4.5. Голова Ради керує її діяльністю, організовує й координує її роботу.
4.6. Рада своїм рішенням може залучати до свого складу провідних
науковців університету, незалежно від їхнього віку.
4.7. Повноваження члена Ради припиняються за таких умов: у разі
досягнення ним 35 років; за рішенням Ради у разі невиконання обов’язків; за
власним бажанням.
4.8. Голова, заступники, секретар та члени Ради виконують свої
обов’язки на громадських засадах.
4.9. Засідання Ради проводять за необхідності, але не рідше одного разу
на місяць.
4.10. Рада вважається правомочною приймати рішення, якщо на її
засіданні присутні більше половини членів Ради. Рішення приймаються
відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
4.11. Рада правомочна приймати рішення з будь-яких питань своєї
діяльності.
4.12. Рада здійснює свою діяльність на основі річного плану роботи.
За результатами роботи голова Ради звітує на засіданні наукової комісії
університету.
4.13. Фінансування діяльності Ради здійснюється за рахунок коштів,
передбачених статтями витрат річного бюджету університету, а також за
рахунок надходжень з інших джерел (проведення Міжнародної конференції
за рахунок організаційного (благодійного) внеску, міжнародних форумів
тощо). Рада має право давати рекомендації щодо раціонального виділення й
використання фінансових і матеріальних ресурсів на різні заходи, що
відповідають меті, завданням та напрямкам діяльності Ради.
Розділ V. Внесення змін та доповнень до Положення
5.1. Пропозиція про внесення змін та доповнень до Положення про
Раду молодих учених і студентів ДЗ „Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка” оформлюється письмово, з чітким та лаконічним
обґрунтованням причини її подання.

5.2. Пропозиція про внесення змін та доповнень до Положення про
Раду молодих учених і студентів ДЗ „Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка” виноситься на розгляд проректора з науковопедагогічної роботи та затверджується вченою радою університету.
Положення про Раду молодих учених і студентів ДЗ „Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка” не може бути змінене,
якщо ці зміни передбачають скасування чи обмеження прав та інтересів
молодих учених університету.
Розділ VI. Заключні положення
6.1. Положення про Раду молодих учених і студентів ДЗ „Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка” набуває чинності після
його погодження й підписання ректором університету.
6.2. Після закінчення строку повноважень Ради формується новий
склад Ради.

