Міністерство освіти і науки України
Донбаський державний технічний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор ДонДТУ
"

"___________________2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
ДОНБАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СХВАЛЕНО
Вченою радою ДонДТУ
«___»_____________2016 р.

Лисичанськ 2016

1. Загальні положення
1.1 Рада молодих учених Донбаського державного технічного університету
(далі - Рада) - громадська організація, покликана сприяти професійному становленню починаючих дослідників, викладачів і фахівців, набрання досвіду, творчому росту, максимальному використанню наукового потенціалу молоді

До-

нДТУ.
1.2 Діяльність Ради здійснюється на основі Конституції України, законодавства України, нормативних документів Міністерства науки, нормативних
документів Донбаського державного технічного університету, що визначають
основні направлення і форми роботи суспільних об'єднань молодих вчених і
фахівців. На основі цього Положення.
1.3 Рада поєднує дослідників і фахівців ДонДТУ у віці до 35 років включно, що розділяють мети Ради і приймаючих участь у рішенні

задач, що став-

ляться перед ним.
1.4 Засновником Ради молодих учених ДонДТУ є Донбаський державний
технічний університет.
Донбаський державний технічний університет робить Раді організаційну,
консультаційну і матеріальну підтримку.
Рада сприяє виконанню задач Донбаського державного технічного університету по підготовці кадрів, виконанню наукових досліджень, пропаганді новітніх досягнень науки серед університетської молоді і залученню її в науководослідну і педагогічну роботу з актуальних напрямків.
2. Ціль, задачі й основні напрямки діяльності Ради
2.1 Рада молодих учених ДонДТУ ставить перед собою наступні цілі:
- сприяння професійному росту університетської молоді;
- залучення молодих вчених і фахівців у науково-дослідну діяльність по
фундаментальним і прикладним напрямкам, актуальним для вітчизняного народного господарства;

- створення умов для одержання значимих наукових результатів;
- пропаганда і сприяння впровадженню результатів досліджень молодих
вчених і фахівців;
- представлення, захисти і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав наукової молоді.
2.2 Для досягнення своїх цілей Рад вирішує наступні задачі:
- сприяння професійному росту наукової молоді, розвитку молодіжних наукових ініціатив і закріпленню молодих наукових кадрів в університеті;
- обмін інформацією про основні напрямки і результати наукової і педагогічної діяльності університетської молоді;
- сприяння поширенню (упровадженню) результатів досліджень молодих
вчених і фахівців, сприяння в опублікуванні результатів досліджень;
- участь у підтримці наукової наступності, збереженні наукових шкіл і напрямків;
- організація інформаційного забезпечення наукової молоді, надання інформації про вакансії, фонди, гранти, конференції, школи і інші заходи щодо підтримки наукової молоді;
- організація і проведення наукових конференцій молодих вчених і фахівців ДонДТУ;
- організаційна допомога в створенні творчих колективів молодих вчених і
викладачів для рішення актуальних народногосподарських проблем;
- пропаганда результатів досліджень на наукових конференціях, науковопрактичних семінарах, у засобах масової інформації й електронних телекомунікацій;
- організація і сприяння проведенню наукових конференцій, шкіл, науковопрактичних семінарів, круглих столів;
- сприяння в організації кваліфікованої незалежної експертизи результатів
наукових досліджень;

- створення механізму обміну досвідом по вирішенню проблем, пов’язаних
з науковою працею, пошук інформації про результати досліджень у суміжних
областях, налагодження контактів з фахівцями інших організацій і ін.;
- представлення інтересів молодих вчених і фахівців у державних, муніципальних, наукових, суспільних і інших організаціях;
- організація соціологічних досліджень наукової молоді, що працюють в
університеті, з метою виявлення проблем молодих вчених і спеціалістів університету, пошуку шляхів їх вирішення;
- заохочення видатних представників наукової молоді;
- участь у прийнятті рішень, що стосуються професійної діяльності молодих вчених і фахівців;
- взаємодія з інноваційними і впроваджуючими організаціями.
2.3. Основні напрямки діяльності Ради.
Рада вправі:
- виступати з ініціативами по різних питаннях наукового і громадського
життя, вносити пропозиції в органи державної і муніципальної влади, наукові і
громадські організації і брати участь у виробленні їхніх рішень, що стосуються
наукової молоді університету;
- представляти і захищати права і законні інтереси наукової молоді університету в органах державної влади, місцевого самоврядування, наукових і суспільних об'єднаннях;
- організовувати лекторії, наукові школи, семінари і конференції;
- співпрацювати з науковими, студентськими й іншими організаціями;
- ініціювати проведення зборів наукової молоді в наукових організаціях
університету;
- ініціювати і брати участь у створенні суспільних некомерційних організацій, мети і задачі яких відповідають цілям і задачам Ради;
- брати участь у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних і інших проектах і програмах;

- організовувати центри ділового співробітництва, клуби, культурні, спортивні, оздоровчі заходи, сервісне обслуговування, виставки, конкурси, ярмарки;
- здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді, що не суперечить чинному законодавству.
2.4. Здійснюючи діяльність по реалізації статутних задач, Рада зобов’язана:
- дотримувати законодавство України, загальновизнаних принципів і норм
міжнародного права, що стосуються сфери статутної діяльності, а також норм,
передбачених положеннями ДонДТУ і цим Положенням;
- поширювати інформацію і представляти щорічний звіт про свою діяльність.
2.5. Будь-який вид діяльності Ради може бути доданий до цього Положення.
3. Організаційна структура
3.1 Загальне керівництво діяльністю Ради молодих учених ДонДТУ здійснює Правління. Правління Ради підзвітне Вченій раді і ректорату ДонДТУ і керується у своїй діяльності положеннями, напрацьваними керівними органами
університету.
3.2 Правління Ради складається з голови і відповідальних за роботу Ради
на факультетах. При необхідності до складу правління можуть бути введені відповідальні за рішення конкретних задач.
3.2 Члени правління, відповідальні за роботу Ради на факультетах, підзвітні заступникам деканів по науковій праці і Вчених радах по учбово-методичних
питаннях.
3.3 Вік членів правління не повинний перевищувати 35 років (включно).
Інших обмежень на терміни повноважень членів правління не передбачено.
3.4 Правління формується в такий спосіб. Кандидатура голови затверджується Вченою радою ДонТУ по поданню проректора з наукової роботи. Кандидатури відповідальних за роботу Ради на факультетах висуваються і затверджуються Вченими радами факультетів по учбово-методичних питаннях з чис-

ла молодих вчених і фахівців, що активно займаються науковими дослідженнями, що мають досвід ведення дослідної роботи, що користуються авторитетом
на факультетах. У випадку необхідності Рада може включити у свій склад нових членів. Новий член Ради входить до складу Ради з правом дорадчого голосу.
3.5 Усі члени правління працюють тільки на суспільних засадах.
3.6 При необхідності правління Ради може формувати постійно діючі органи для рішення конкретних задач, що відповідають цілям функціонування
Ради: експертну комісію для експертизи закінчених наукових праць і консультаційної допомоги, редакційно-видавничу раду для ухвалення рішення про
опублікування результатів досліджень у виданнях ДонДТУ і видачі рекомендацій до опублікуванню в центральних виданнях, і інші. Правління вправі залучати на добровільних засадах у ці органи досвідчених фахівців незалежно від їхнього віку.
3.7 Виключення з членів Ради може здійснюватися у випадках:
- відкликання за рішенням загальних зборів наукової молоді і Вченої Ради;
- здійснення членом Ради дій, що грубо порушують це Положення;
- невиконання рішень Ради;
- письмового повідомлення про своє рішення вийти зі складу Ради.
3.8 Члени Ради мають рівні права і несуть рівні обов'язки.
Права члена Ради:
- обирати і бути обраним у керівні органи Ради;
- брати участь у засіданнях Ради, виявляти ініціативу, викладати свої погляди, вносити на розгляд будь-які пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх розглянутих питань відповідно до затвердження регламенту;
- на підставі власного бажання, висловленого у встановленому Радою порядку, у будь-який момент добровільно припинити своє членство в Раді;
- за узгодженням із Ученою радою університету представник Ради входить
у Вчену раду університету з правом вирішального голосу при наявності ученого ступеня, із правом дорадчого голосу - без ученого ступеня.

3.9 Обов'язку члена Ради:
- дотримувати це Положення і виконувати рішення Ради, прийняті в межах
його повноважень, визначених цим Положенням;
- виконувати прийняті на себе зобов'язання, керуватися у своїй діяльності
цілями, задачами і принципами Ради;
- при одержанні повідомлення з Ради, що містить у собі питання чи прохання про виконання доручень, що стосується діяльності Ради, своєчасно передавати в Раду свою відповідь чи повідомлення про неможливість відповіді не
пізніше встановленого в повідомленні терміну й у встановленому порядку;
- у будь-якій своїй діяльності, що стосується компетенції Ради, строго дотримувати рішень Ради.
3.10 Засідання правління Ради проводяться по мірі необхідності. Правління
Ради вважається правомочним приймати рішення, якщо на його засіданні є
присутнім більш половини членів правління Ради. Рішення правління Ради
приймається більшістю голосів членів правління, присутніх на засіданні. Якщо
член правління Ради в силу будь-яких причин не може бути присутнім на засіданні правління Ради, але у встановлений Радою термін і в письмовій чи електронній формі доведе до відома членів правління Ради свою точку зору й однозначну позицію з питань порядку денного, то цей член правління Ради вважається присутнім на засіданні при рішенні зазначеного питання і вважається тим
,що проголосував відповідним образом.
3.11 Правління Ради може приймати рішення по будь-яким питанням своєї
діяльності.
3.12 Голова Ради організує і керує роботою Ради на протязі періоду власних повноважень, є офіційним представником обличчям Ради і ДонДТУ, здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно до дійсного Положення про
Раду.
Голова Ради має право:

- приймати рішення про скликання і терміни проведення чергового засідання правління Ради, вирішувати інші питання підготовки і проведення засідання правління Ради;
- головувати на засіданнях правління Ради;
- координувати діяльність правління Ради;
- представляти ДонТУ при взаємодії з юридичними чи фізичними особами
при наявності відповідного доручення.
Голова Ради зобов'язаний:
- готувати порядок денний, необхідні матеріали і проводити засідання правління Ради, здійснюючи функції голови цього засідання, чи передавати ці функції частково або цілком заступнику голови Ради;
- не рідше одного разу в рік звітувати перед членами правління Ради на його засіданні про виконану роботу;
- укладати угоди і договори, давати зобов'язання від імені Ради тільки по
прийнятим правлінням Радою рішенням. Рада має право кваліфікованою більшістю голосів (не менш 2/3 від числа присутніх на засіданні членів правління
Ради) висловити недовіру голові Ради або переобрати голову. У випадку, коли
голова Ради на підставі власного бажання, висловленого у встановленому Радою порядку, добровільно чи за рішенням Ради припинив свої функції голови
Ради, своє членство в Раді, функції голови Ради - по рішенню правління Ради
автоматично переходять до одному з його заступників. Заступник зобов'язаний
вносити до порядку денного найближчого засідання Ради питання про вибори
голови Ради і його заступників і провести це засідання в термін не більш одного
місяця. Якщо голова Ради тимчасово не може виконувати свої обов'язки (відрядження, хвороба і т.п.), то правління Ради більшістю голосів передає функції
виконуючого обов'язки голови Ради одному з заступників або кожному з членів
правління Ради.
Заступники голови Ради обираються на засіданні правління Ради з числа
його членів.

Учений секретар Ради обирається на засіданні правління Ради з числа його
членів і відповідає за інформаційну підтримку діяльності правління Ради в межах повноважень, визначених правлінням Ради.
4. Взаємодія Ради і Донбаського державного технічного університету.
4.1 Рада молодих учених сприяє Донбаському державному технічному університету в рішенні

задач по підготовці фахівців для народного господарства.

Рада вносить пропозиції по удосконаленню організації наукових досліджень,
форм і методів участі молодих фахівців у навчальному процесі.
4.2 Ректорат ДонДТУ робить Раді організаційну, консультативну і матеріальну підтримку:
- у здійсненні будь-якої діяльності, передбаченої дійсним Положенням;
- сприянням проведенню наукових конференцій і публікації їх результатів;
- наданням (у міру можливості) умов для апробації результатів наукових
досліджень;
- сприянням (у міру можливості) в одержанні грантів і договірної тематики,
що стосуються наукових досліджень, проведених у ДонДТУ;
- в одержанні в повному обсязі своєчасної інформації, що стосується наукової молоді університету, і сприяючої рішенню

задач, що стоять перед Ра-

дою;
- наданням Раді засобів зв'язку і телекомунікацій.
4.3 Правління Ради підзвітне ректорату і Вченій раді університету і вправі
виносити питання, що стосуються діяльності Ради, на розглядання Вченої ради
і ректорату ДонДТУ.
4.4 Проректор ДонДТУ з наукової роботи бере участь у роботі правління
Ради, доводить правління до відома про рішення Вченої ради і ректорату, що
стосується діяльності Ради, вносить пропозиції по участі університету в рішенні задач Ради.
4.5 Прийняте рішення Ради має рекомендаційну силу для ректорату і Вченої ради ДонДТУ і при необхідності включається в повістку найближчого засідання наради чи ректорату Вченої ради ДонДТУ. З метою підвищення операти-

вності й ефективності роботи Ради, рішення Ради може бути оформлене на бланку ДонДТУ, завірено підписами голови Ради й Ученого секретаря ДонДТУ і
печаткою ДонДТУ.
5. Заключні положення
5.1 Пропозиції по зміні дійсного Положення про Раду молодих учених ДонДТУ розглядаються на засіданні правління Ради і приймаються або скасовуються кваліфікованою більшістю голосів (не менш 2/3 від числа присутніх на
засіданні членів правління Ради).
5.2. Рішення про припинення діяльності Ради приймається ректоратом ДонДТУ, самою Радою (приймається не менш, ніж 2/3 голосів від числа присутніх на засіданні членів правління Ради) або відповідно до чинного законодавства.
Положення набирає сили з моменту затвердження ректором ДонДТУ.

РОЗРОБЛЕНО
Голова Ради молодих учених
_______________Руднєв Є.С.

