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1. Загальні положення
1.1. Рада молодих вчених Державного вищого навчального закладу
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (далі –
РМВ) є органом самоврядування молодих науковців ДВНЗ ПДАБА, який
функціонує на громадських засадах.
1.2. Молодими вченими вважаються доктори і кандидати наук, докторанти,
аспіранти, наукові співробітники та професорсько-викладацький склад
Академії віком до 35 років включно, які займаються науково-дослідною
діяльністю.
1.3. РМВ діє згідно з чинним законодавством України, нормативними
документами Міністерства освіти і науки України, Статутом ДВНЗ ПДАБА та
даним Положенням, що визначають основні напрямки та форми роботи органів
самоврядування вищих навчальних закладів.
1.4. Засновником РМВ є керівництво та молоді вчені ДВНЗ ПДАБА.
1.5. Діяльність РМВ ДВНЗ ПДАБА координує адміністрація ДВНЗ ПДАБА
через проректора з наукової роботи.
2. Основна мета та завдання
2.1. Основною метою діяльності РМВ є активізація та консолідація молодих
науковців ДВНЗ ПДАБА, всебічне сприяння їх професійному становленню,
творчому зростанню та реалізації їх наукового потенціалу.
2.2. Основними завданнями РМВ є наступні:
2.2.1. Інформування молодих науковців про різноманітні наукові заходи:
всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції, семінари, круглі
столи, тренінги, конкурси на здобуття стипендій, грантів та ін.;
2.2.2. Надання консультативної допомоги молодим вченим в питаннях їх
науково-дослідної діяльності (оформлення документів на участь в конкурсах,
підготовка доповідей на семінари та конференції тощо);
2.2.3. Проведення щорічного моніторингу кількісного та якісного складу
молодих вчених ДВНЗ ПДАБА для виявлення їх можливостей і наукових
здобутків;
2.2.4. Створення інформаційної бази даних про молодих науковців
ДВНЗ ПДАБА, в котрій подаються відомості про наукові розробки молодих
вчених та їх досягнення в науці;
2.2.5. Наповнення сторінки на сайті ДВНЗ ПДАБА та сайту, які присвячені
РМВ актуальною інформацією щодо конкурсів, грантів, стипендій та стажувань
як в Україні, так і за її межами та ін.;

2.2.6. Висвітлення інформації щодо роботи РМВ у внутрішній газеті
ДВНЗ ПДАБА;
2.2.7. Розвиток зв’язків з радами молодих вчених інших ВНЗ, НДІ України та
зарубіжних країн для налагодження обміну досвідом в науковій діяльності;
2.2.8. Представлення інтересів молодих науковців у Вченій раді та НТР
ДВНЗ ПДАБА;
2.2.9. Організація та проведення разом з провідними вченими ДВНЗ ПДАБА
для молодих науковців різноманітних наукових заходів: круглів столів,
семінарів, конференцій, лекцій з методології наукових досліджень, у
викладенні спеціальних наукових теорій та методів поза навчальним планом.
3. Структура та керівні органи
3.1. Рада молодих вчених підзвітна проректору з наукової роботи
ДВНЗ ПДАБА, який має право виносити питання, що стосуються діяльності
РМВ, на розгляд Вченої ради ДВНЗ ПДАБА.
3.2. Рада молодих вчених організовується за представницьким принципом та
об’єднує молодих вчених усіх факультетів ДВНЗ ПДАБА. Склад РМВ
затверджується проректором з наукової роботи.
3.3. Членами РМВ можуть бути доктори і кандидати наук, докторанти,
аспіранти, наукові співробітники та професорсько-викладацький склад
ДВНЗ ПДАБА віком до 35 років включно, які займаються науково-дослідною
діяльністю. Кожний член працює на громадських засадах.
3.4. Члени РМВ ДВНЗ ПДАБА мають право:
3.4.1. Обирати керівний склад РМВ та входити до нього;
3.4.2. Брати участь в обговоренні діяльності РМВ;
3.4.3. Користуватися інформаційними ресурсами РМВ та отримувати від неї
науково-методичну допомогу.
3.5. Члени РМВ ДВНЗ ПДАБА зобов’язані:
3.5.1. Дотримуватись дійсного Положення про РМВ та виконувати її рішення;
3.5.2. Брати активну участь в науковій та організаційній роботі РМВ;
3.5.3. Виконувати доручення керівного складу РМВ в установлені терміни, які
стосуються діяльності РМВ.
3.6. Виключення з членів РМВ ДВНЗ ПДАБА виконується у разі:
3.6.1. Здійснення членом дій, які порушують дійсне Положення та принципи
РМВ, Статут ДВНЗ ПДАБА;
3.6.2. Письмового клопотання про своє бажання вийти зі складу РМВ;
3.6.3. Закінчення навчання в ДВНЗ ПДАБА чи звільнення з роботи;
3.6.4. Виходу з категорії молоді вчені та досягненні вікового цензу (більше
35 років).
3.7. Голова РМВ затверджується Вченою радою ДВНЗ ПДАБА з числа членів
РМВ за поданням проректора з наукової роботи.
3.8. Голова РМВ організовує і керує роботою РМВ протягом періоду власних
повноважень та виконує наступні функції:

3.8.1. Надає рекомендації щодо висунення кандидатур молодих вчених та їх
наукових робіт на одержання премій, іменних стипендій, направлення на
стажування;
3.8.2. Являється офіційним представником РМВ у Вченій раді та НТР
ДВНЗ ПДАБА;
3.8.3. Взаємодіє з органами управління ДВНЗ ПДАБА відповідно до дійсного
Положення про РМВ;
3.8.4. Представляє РМВ на засіданнях голів рад молодих вчених ВНЗ й НДІ
Дніпропетровської області та інших представницьких наукових заходах;
3.8.5. Приймає рішення про скликання і терміни проведення чергового
засідання РМВ на яких виконує функції голови засідання;
3.8.6. Готує порядок денний засідання РМВ та вирішує інші питання щодо
підготовки та проведення засідання РМВ;
3.8.7. Координує діяльність РМВ та контролює дотримання членами РМВ цього
Положення;
3.8.8. Звітує перед керівництвом ДВНЗ ПДАБА та членами РМВ на її
засіданнях про виконану роботу за звітний рік.
3.9. РМВ має право кваліфікованою більшістю голосів (не менше, ніж 2/3 від
числа всіх членів РМВ) висловити недовіру голові РМВ. За рішенням членів
РМВ чи на підставі власного бажання голова РМВ припиняє свої функції або
членство в РМВ, які автоматично переходять до заступника голови РМВ,
котрий зобов’язаний внести до порядку денного найближчого засідання РМВ
питання про вибори і призначення голови РМВ.
3.10. У випадку, коли голова РМВ тимчасово не може виконувати свої
обов’язки (відрядження, хвороба і т.п.), то він назначає виконуючого обов’язки
голови РМВ із її членів та передає йому свої функції.
3.11. Заступник голови обирається РМВ з числа її членів. Заступник здійснює
повноваження, передані йому на час головою. Заступник голови РМВ
відповідає за інформаційну підтримку діяльності РМВ в межах повноважень,
визначених головою РМВ.
3.12. Засідання РМВ проводяться в міру необхідності, але не рідше, ніж 2 рази
на рік. Засідання вважаються правочинними за умови присутності на них
більше половини членів РМВ.
3.13. Всі рішення РМВ приймаються шляхом відкритого або таємного
голосування простою більшістю голосів від загального числа членів РМВ.
4. Забезпечення діяльності РМВ ДВНЗ ПДАБА
4.1. Адміністрація, Вчена рада і НТР ДВНЗ ПДАБА сприяють організаційній,
консультаційній та матеріальній підтримці РМВ ДВНЗ ПДАБА у проведенні її
діяльності, передбаченої цим Положення.
4.2. Проректор з наукової роботи або секретар Вченої ради ДВНЗ ПДАБА
можуть брати участь у роботі РМВ, надавати інформацію, яка стосується
діяльності РМВ.

4.3. Прийняте РМВ рішення має рекомендаційний характер для Адміністрації,
Вченої ради, НТР ДВНЗ ПДАБА і, за необхідності, вноситься до порядку
денного найближчого засідання Адміністрації, Вченої ради чи НТР
ДВНЗ ПДАБА. З метою підвищення оперативності й ефективності роботи
РМВ, її рішення може бути оформлене на бланку ДВНЗ ПДАБА та завірене
підписами голови РМВ, проректора з наукової роботи і гербовою печаткою
ДВНЗ ПДАБА.
5. Порядок внесення змін до Положення
5.1. Зміни до Положення можуть вноситися членами РМВ та прийматися на її
засіданнях шляхом відкритого голосування. Прийняті зміни затверджуються
проректором з наукової роботи.
5.2. Припинення діяльності РМВ здійснюється за рішенням її членів та
затверджується Вченою радою ДВНЗ ПДАБА.

