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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1.  Рада молодих науковців (далі - Рада) Херсонського навчально-

наукового інституту Національного університету кораблебудування (далі - 

інститут) є складовою системи громадського самоврядування інституту. Вона 

забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в 

інституті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних 

ідей, інновацій та обміну знаннями. Рада бере участь в організації та 

здійсненні науково-дослідної роботи, підтримці наукоємних ідей, інновацій 

та обміну знаннями. Її діяльність також спрямована на пошук спроможної до 

наукової роботи молоді з метою розвитку їх здібностей та створення 

наукового резерву.  

1.2.  Назва Ради: «Рада молодих науковців Херсонського навчально-

наукового інституту Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова». 

1.3.  Рада функціонує без державної реєстрації, не має прав юридичної 

особи та не може вступати від свого імені в цивільні правовідносини. 

1.4.  У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами 

України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, 

постановами, розпорядженнями та дорученнями Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, 

Статутом Національного університету кораблебудування, Положенням про 

Херсонський навчально-науковий інститут Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова, рішеннями Вченої ради, 

наказами, розпорядженнями та дорученнями ректора університету, 

рішеннями Вчених рад Національного університету кораблебудування та 

Херсонського навчально-наукового інституту, розпорядженнями директора 

Херсонського навчально-наукового інституту та цим Положенням. 

1.5. Свою діяльність Рада здійснює на основі наступних принципів: 

- свободи наукової творчості; 
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- добровільності, колегіальності та відкритості; 

- рівності права осіб, які навчаються та/або займаються науковою 

роботою, на участь у діяльності Ради. 

1.6. Рада функціонує з метою створення сприятливих умов для розвитку 

та реалізації наукового потенціалу молоді, формуванню в неї наукового 

мислення і навичок дослідної роботи, її залучення до розв’язання актуальних 

проблем сучасної науки. 

1.7.  Положення розміщується на офіційному сайті інституту. 

1.8.  Рада є членом наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих науковців Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. 

1.9. Положення про Наукову раду Херсонського навчально-наукового 

інституту НУК ім. адм. Макарова розміщується на офіційному сайті 

інституту. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ 
 

2.1. Основною метою діяльності Ради молодих науковців Херсонського 

навчально-наукового інституту НУК ім. адм. Макарова є всебічне сприяння 

науково-педагогічній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих 

науковців, пропаганда новітніх досягнень в галузі науки, техніки і освіти 

серед молоді, реалізація професійних, інтелектуальних та соціально-

побутових інтересів та прав наукової молоді інституту. 

2.2. Основними завданнями та напрямами роботи Ради є: 

- представлення інтересів здобувачів вищої освіти (студентів, 

аспірантів, докторантів) та молодих науковців в стосунках з адміністрацією 

інституту й іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку 

академічної кар’єри; 

- залучення осіб, які навчаються та працюють в інституті, до наукової, 

винахідницької й інших видів творчої діяльності; 
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- популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, 

сприяння залученню здобувачів вищої освіти, зокрема молодших курсів, до 

наукової діяльності та стартап-руху; 

- підтримка талановитих дослідників серед молодих науковців, 

надання їм всебічної допомоги для ефективної науково-дослідної роботи;  

- створення сприятливих умов для участі молодих науковців в 

наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо; 

- організація і розвиток міжнародної наукової та культурної співпраці 

з молодими науковцями інших закладів вищої освіти, установ та організацій; 

- сприяння в організації діяльності молодіжних наукових творчих 

об’єднань (студентських наукових гуртків, лабораторій, центрів тощо); 

- сприяння підвищенню якості наукових досліджень здобувачів вищої 

освіти та молодих науковців; 

- сприяння у допомозі здобувачам вищої освіти та молодим науковцям 

в оволодінні сучасними методиками та навичками проведення самостійних 

наукових досліджень; 

- сприяння участі студентів у Всеукраїнських, регіональних та інших 

конкурсах студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей та 

Всеукраїнських олімпіадах; 

- планування організації та проведення щорічних наукових 

конференцій, семінарів, тренінгів для здобувачів вищої освіти і молодих 

науковців; 

- взаємодія з Малою академією наук, центром науково-технічної 

творчості учнівської молоді та іншими організаціями, які залучають 

школярів до технічної творчості; 

- сприяння обміну інформацією між молодими вченими та 

дослідниками; 

- сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва; 

- участь у виданні збірок наукових праць студентів та інших науково-

інформаційних матеріалів; 
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- взаємодія з органами студентського самоврядування щодо створення 

сприятливих умов для забезпечення наукової діяльності студентів; 

- організація публічних лекцій та наукових читань відомих вчених; 

- інформування української та зарубіжної громадськості про свою 

діяльність; 

- сприяння формуванню студентських молодіжних наукових творчих 

об’єднань, які передбачають виконання студентами господарських договорів, 

договорів про співпрацю з підприємствами, організаціями й установами 

тощо; 

- виконання інших функцій, передбачених цим Положенням, іншими 

нормативними документами НУК ім. адм. Макарова та його Херсонського 

навчально-наукового інституту, законами України. 

 2.3. За дорученням ректора НУК ім. адм. Макарова, Вченої ради 

університету, директора Херсонського навчально-наукового інституту, його 

заступника з навчально-методичної та наукової роботи або Вченої ради 

інституту Рада молодих науковців може розглядати інші питання та 

приймати відповідні рішення. 

 

3. СКЛАД РАДИ, ПРАВА Й ОБОВЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ 
 

3.1.  Членами Ради молодих науковців Херсонського навчально-

наукового інституту НУК ім. адм. Макарова можуть бути студенти, які 

займаються науковою роботою, аспіранти, асистенти та науково-педагогічні 

працівники (віком до 35 років), докторанти та доктори наук (віком до 40 

років). 

3.2. Членами Ради без подання відповідної заяви є: 

- докторанти, аспіранти та здобувачі наукового ступеня; 

- всі наукові та науково-педагогічні працівники віком до 35 років; 

- студенти, які беруть участь у роботі молодіжних наукових творчих 

об’єднань (студентських наукових інститутів, гуртків та центрів), проходять 
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підготовку за індивідуальним планом з поглибленою науковою складовою, є 

керівниками органів студентського самоврядування та/або відповідальними 

за організацію наукової роботи; 

- студенти, які протягом поточного та/або попереднього навчального 

року брали участь у виконанні держбюджетних та господарських науково-

дослідних роботах і наукових грантів з оплатою праці, є авторами або 

співавторами наукових статей, охоронних документів, тез доповідей, були 

учасниками І та ІІ туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових 

робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук та Всеукраїнських 

студентських олімпіад або інших конкурсів наукових робіт і олімпіад 

міжнародного і всеукраїнського рівнів; 

- інші особи, які навчаються, є членами Ради за особистою заявою. 

3.3. Члени Ради молодих науковців Херсонського навчально-наукового 

інституту НУК ім. адм. Макарова мають право на: 

- участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 

конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт 

для публікації; 

- участь у встановленому порядку в заходах з освітньої, наукової, 

науково-дослідної діяльності, що здійснюються в Україні та за кордоном; 

- обрання у керівні органи Ради; 

- участь у формуванні індивідуального навчального плану з 

поглибленою науковою складовою; 

- участь в обговоренні та внесення пропозицій щодо вирішення 

питань, пов’язаних з діяльністю Ради; 

- користування науково-дослідною та науково-виробничою базами 

інституту; 

- моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у науково-

дослідній роботі тощо; 

- оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із 

законодавством. 
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3.4. Члени Ради зобов’язані брати активну участь у науково-дослідній 

та/або дослідно-конструкторській роботі, у тому числі: 

- безпосередньо виконувати наукові дослідження та дослідно-

конструкторські розробки; 

- оприлюднювати результати досліджень і розробок у наукових 

виданнях, у тому числі тих, що індексуються науково-методичними базами 

даних Scopus та Web of Science; 

- захищати права інтелектуальної власності; 

- виступати з доповідями на наукових конференціях і семінарах, у 

тому числі тих, які організуються Радою; 

- сумлінно та своєчасно виконувати покладені Радою на них 

обов’язки; 

- виконувати рішення Ради; 

- за потреби звітувати про свою роботу та надавати необхідну 

інформацію; 

- сприяти підвищенню престижу та авторитету Ради, НУК 

ім. адм. Макарова та його Херсонського навчально-наукового інституту; 

- дотримуватися вимог даного Положення. 

3.5. У разі припинення особою навчання або роботи в інституті його 

членство в Раді припиняється автоматично, крім випадків передбачених цим 

Положенням. 

3.6. Особа, що завершила навчання або припинила роботу в інституті, 

може продовжити свою діяльність в Раді, отримавши статус почесного члена 

Ради, який надається її членам за вагомий внесок у розвиток наукової 

діяльності. 

 

4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ РАДОЮ  
 

4.1. На загальноінститутському рівні діють такі органи Ради молодих 

науковців Херсонського навчально-наукового інституту НУК ім. адм. Макарова: 
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- збори Ради; 

- правління Ради; 

- інші органи, які утворені зборами ради, або його правлінням; 

4.2. Органи управління радою формуються на демократичних засадах 

шляхом виборів. 

4.3. На засіданнях органів Ради можуть бути присутні її почесні члени, 

яким надається право дорадчого голосу, та представники керівництва 

інституту. 

4.4. Збори Ради (далі - збори) є вищим колегіальним органом Ради, що в 

межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад 

функціонування Ради та контроль за діяльністю правління Ради (далі - 

правління), а також інших органів Ради. Термін повноваження зборів 

становить три роки. 

4.5. Делегатами зборів Ради є: 

- голова Ради (далі - голова); 

- заступник(и) голови Ради; 

- вчений секретар Ради (далі - секретар); 

- члени студентського профкому, які є членами Ради (за квотою 

визначеною правлінням); 

- керівники (заступники керівників) міжфакультетських ініціативних 

та грантових груп, студентських наукових центрів, лабораторій, гуртків 

тощо, у разі якщо вони є членами Ради (за визначеною квотою правлінням). 

4.6. Збори на термін їх повноважень обирає голову Ради, заступника 

(або заступників) голови, секретаря. Збори скликаються за планом не рідше 

одного разу на семестр або позачергово у разі потреби. Скликання зборів 

Ради здійснюється її головою або за вимогою не менше ніж 50 % її делегатів. 

4.7. Засідання зборів вважається дійсним, якщо кількість присутніх 

складає не менше 1/2 загальної кількості її учасників. Будь-яке рішення 

приймається простою більшістю голосів присутніх. Учасники зборів 

голосують особисто, форма голосування визначається зборами. 
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4.8. Головує на засіданнях зборів голова Ради або, в разі його 

відсутності чи припинення повноважень, його заступник. 

4.9. До компетенції зборів належить: 

- визначення основних напрямів діяльності Ради та розгляд 

найважливіших питань поточної роботи; 

- затвердження документів, що визначають структуру та порядок 

функціонування Ради; 

- прийняття рішення про утворення органів Ради та їх ліквідацію; 

- розгляд і прийняття проєкту кошторису діяльності Ради; 

- обрання голови Ради, визначення кількісного складу правління та 

обрання його членів; 

- заслуховування щорічного звіту голови про діяльність Ради; 

- прийняття рішення щодо надання статусу Почесного члена Ради; 

- прийняття рішення про звільнення голови Ради; 

- розгляд інших питань діяльності згідно з цим Положенням. 

Інші питання порядку проведення зборів Ради можуть визначатися 

регламентом, що розробляється за необхідністю та затверджується зборами. 

4.10. Рішення зборів Ради обов’язкові до виконання всіма її членами. 

4.11. Членами правління Ради є особи вибрані зборами та ті, які входять 

до правління за посадами, у тому числі: 

- голова; 

- заступник(и) голови; 

- вчений секретар Ради; 

4.12. Правління Ради: 

- вносить пропозиції щодо змін чи доповнень до чинного Положення 

про Раду та розробляє його нову редакцію; 

- визначає основні напрямки діяльності та формує перспективні плани 

роботи Ради; 

- затверджує план діяльності Ради на наступний період та організує 

його виконання; 



11 
 

- приймає акти, що регламентують роботу Ради інституту; 

- надає на розгляд зборів звіт про свою роботу; 

- забезпечує виконання рішень зборів; 

- виступає від імені Ради зі зверненнями, заявами тощо; 

- затверджує символіку та засоби ідентифікації Ради; 

- надає рекомендаційні листи випускникам, які проявили здібності під 

час навчання в інституті та мають вагомі досягнення в науково-дослідній 

роботі; 

- рекомендує найбільш активних членів Ради до продовження 

здобувати вищу освіту на другому (магістерському) та третьому (освітньо-

науковому) рівнях; 

- приймає рішення з інших питань діяльності Ради; 

Засідання правління проводиться раз на місяць. Рішення правління 

приймаються простою більшістю голосів за присутності на засіданні не 

менше 1/2 його членів. 

4.13. Члени правління можуть об’єднуватись відповідно до напрямів 

діяльності Ради у координаційні ради, комітети, комісії, робочі групи тощо, 

необхідність створення яких та напрями їх роботи визначаються правлінням. 

4.14. Загальне керівництво Радою здійснює його голова, який 

обирається терміном на три роки. 

4.15. Голова Ради за власною заявою та відповідним рішенням 

правління може виконувати свої обов’язки на штатних або громадських 

засадах та на умовах сумісництва. 

4.16. Голова Ради: 

- очолює правління, головує на засіданнях та керує поточною 

діяльністю Ради; 

- представляє Раду у відносинах з адміністрацією інституту, 

науковими товариствами інших вітчизняних та закордонних закладів вищої 

освіти тощо; 

- укладає угоди, які стосуються напрямків діяльності Ради; 



12 
 

- підписує документи від імені Ради; 

- подає правлінню на затвердження та звільнення кандидатури 

заступника(ів) і секретаря Ради; 

- може делегувати повноваження заступнику голови; 

- скликає збори; 

- щорічно звітує про роботу Ради на засіданні Вченої ради інституту. 

4.17. Повноваження голови Ради інституту припиняються: 

- за особистою заявою, яка подана на розгляд правління або зборів; 

- при набутті граничного віку; 

- у зв’язку із закінченням строку обрання; 

- у зв’язку з закінченням терміну навчання чи завершення роботи в 

інституті; 

- у зв’язку з неможливістю виконувати свої повноваження з інших 

причин; 

- після відповідного рішення зборів у випадку порушення даного 

Положення та невиконання ним своїх прямих обов’язків за поданням 2/3 

членів Правління. 

У разі дострокового припинення повноважень голови, тимчасове 

виконання обов’язків голови правління покладається на заступника, який має 

право займати посаду терміном не більше одного року. 

 

5. ВЗАЄМОДІЯ РАДИ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ ІНСТИТУТУ 
 

5.1. Адміністрація інституту не має права втручатися в діяльність Ради, 

крім випадків, якщо така діяльність суперечить чинному законодавству, 

Статуту НУК ім. адм. Макарова, Положенню про Херсонський навчально-

науковий інститут НУК ім. адм. Макарова або завдає шкоди інтересам 

університету та/або інституту. 

5.2. Директор інституту та керівники базових структурних підрозділів  

мають всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності Ради. 
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