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Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Членом колективу молодих вчених Житомирського національного 

агроекологічного університету є співробітник університету з вищою освітою, віком до 

35 років або аспірант очної чи заочної форм навчання, який виконує кваліфікаційну 

роботу в та активно проводить науково-дослідну роботу. 

1.2. Повноважним представником колективу молодих вчених університету є Рада 

молодих вчених університету (в подальшому РМВ). Членом Ради може бути лише 

співробітник університету з вищою освітою віком до 35 років, який активно проводить 

науково-дослідну роботу і має не менше 2 публікацій у фахових виданнях. 

1.3. РМВ є громадським органом при ректораті та Вченій раді ЖНАЕУ 

1.4. РМВ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативними 

документами НАН України, Статутом Житомирського національного 

агроекологічного університету і даним Статутом. 

1.5. Діяльність РМВ перевіряється щонайменше раз на рік Ректоратом або Вченою 

радою ЖНАЕУ  

 

Стаття 2. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ РМВ 

2.1. РМВ обговорює та сприяє вирішенню проблем науково-виробничої та культурно-

спортивної діяльності молодих науковців та сприяє професійному та соціальному 

зростанню наукової молоді університету. 

2.2. Сприяє інформуванню молодих вчених стосовно наукових заходів, що 

проводяться в університеті та за його межами (конференції, конгреси, з'їзди, семінари, 

симпозіуми тощо). 

2.3. Організовує і проводить за згодою Вченої Ради університету конференції молодих 

вчених, для стимулювання їх наукової діяльності. 

2.4. Сприяє організації наукових зустрічей молоді університету з провідними вченими 

та налагодженню співпраці з закордонними колегами. 



2.5. РМВД виконує роль представницького органа і здійснює захист прав наукової 

молоді на Вченій раді та ректораті університету, висловлює думку наукової молоді за 

різними аспектами професійної діяльності. 

2.6. Розглядає питання і виносить рішення про рекомендацію для Вченої ради щодо 

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

молодих науковців. 

2.7. Для виконання вище означених задач, за рішенням Вченої ради університету 

Голова та заступник РМВ входять до складу Вченої ради університету з правом 

голосу. 

2.8. Фінансування програм, які пропонуються РМВ, при погодженні з ректоратом 

університету, здійснюється як за рахунок коштів університету так і доброчинних 

спонсорських внесків. 

 

Стаття 3. ТЕРМІН РОБОТИ, СКЛАД, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

ЧЛЕНІВ РМВ 

3.1. Персональний склад РМВ обирається строком на 3 роки. 

3.2. До РМВ входить голова РМВ, секретар РМВ та не менш ніж по 1 представнику від 

кожного факультету та підрозділу університету, узгодженому з деканатом, завідувачем 

кафедри або керівником підрозділу. До членів РМВ можуть бути обрані співробітники 

університету віком до 35 років, які активно займаються науково-дослідною роботою, 

мають наукові публікації та наукове звання. Загальна кількість членів РМВ повинна 

бути не менше 15 осіб. 

3.3. Кандидатури до складу РМВ пропонуються на загальному зборі колективу 

молодих вчених згідно п 1.2 та 3.2. Голосування проходить відкрито і підраховується 

лічильною комісією в складі 3 чоловік. 

3.4. Оголошення результатів та підрахунки голосів по кандидатурах членів РМВ і 

голови відбуваються в один день і затверджуються загальними зборами. Рішення, які 

були прийняті на зборах, вважаються дійсними, якщо на них були присутніми не 

менше 50% від загального числа Колективу молодих вчених університету. 

3.5. Член РМВ приймає активну участь у роботі ради, проведенні конференцій, 

наукових семінарах, практикумах, які організовуються в університеті. Відповідає за 

певний напрямок діяльності ради. Сумлінно виконує покладені на нього зобов'язання. 

Займає активну життєву позицію. 

3.6. Кандидатура голови РМВ, яка відповідає п. 3.2. даного Статуту, пропонується 



членами РМВ і погоджується з Вченою радою університету. 

3.7. Голова РМВ здійснює керівництво РМВ, ініціює проведення науково-освітніх 

заходів, конференцій тощо, підписує прийняті Радою молодих вчених ухвали, рішення 

та протоколи засідань. Представляє інтереси молодих вчених на Вченій раді 

університету. Під час відсутності Голови роботою Ради молодих вчених керує 

заступник або призначена ним особа. 

3.8. РМВ здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що 

пов'язані з діяльністю РМВ. 

 

Стаття 4. ПОРЯДОК РОБОТИ І КОНТРОЛЬ РОБОТИ РМВ 

4.1. Порядок роботи і періодичність зборів РМВ регламентуються Головою РМВ, 

Вченою радою університету та Ректором університету. 

4.2. Рішення, які були прийняті на Раді, затверджуються членами РМВ шляхом 

проведення відкритого голосування, простою більшістю і узгоджуються з Ректором 

університету. 

4.3. РМВ планує діяльність ради та звітує колективу молодих вчених і Вченій раді 

університету про виконання роботи раз на рік. 

4.4. РМВ бере участь у проведенні щорічного конкурсу на кращу наукову розробку 

молодих дослідників, опубліковану працю в наукових журналах та кращу доповідь на 

конференціях, семінарах, симпозіумах тощо. 

4.5. Організовує тематичні лекції та семінари для молодих науковців із залученням 

вітчизняних та закордонних вчених. 

4.6. РМВ розміщує інформацію про роботу Ради на Інтернет-сторінці ЖНАЕУ 

 

Стаття 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

5.1. Зміни до статуту можуть вноситись РМВ на звітних сесіях і приймаються на 

загальних зборах шляхом відкритого голосування. Прийняті зміни затверджуються 

Вченою Радою університету. 

5.2. Реорганізацію або ліквідацію РМВ виконують за рішенням Вченої Ради згідно 

діючого законодавства, відповідних документів ЖНАЕУ та статуту університету. 

 


