
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  
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1. Загальні положення 

Рада молодих вчених КЗВО ЛОР «Львівська медична академія  ім. 

Андрея Крупинського» (далі – Рада) створена з метою об’єднання наукової 

молоді, виявлення її інтересів переважно у професійній і частково в соціальній 

сферах. Діяльність Ради здійснюється на основі Конституції України, чинного 

законодавства держави, нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України та цього Положення, а також принципів демократизму, добровільності, 

рівноправності і самоврядування. 

Рада – постійно діючий колегіальний орган, що об’єднує на умовах 

добровільного членства людей, які займаються науковою діяльністю, сприяють 

розвитку науки в державі.  

 

2. Основні завдання і напрямки діяльності Ради 

Створена з метою сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій 

діяльності студентів, аспірантів, молодих вчених (віком до 35 років). 

З метою сприяння якнайшвидшому професійному росту наукової молоді: 

 забезпечує методичну та організаційну підтримку публікацій молодих 

вчених; 

 організовує участь наукової молоді у конкурсах наукових праць, 

конференціях, симпозіумах, семінарах, конгресах, диспутах тощо; 

 організовує збір і поширення інформації про фонди, які пропонують грантову 

підтримку молодим вченим; 

 організовує зустрічі широкої громадськості молодих вчених з провідними 

вченими, публічні заходи, які мають мету поширення світогляду, посилення 

виховної роботи, громадянського самовизначення молоді; 

 здійснює співробітництво з іншими молодіжними, громадськими, 

благодійними організаціями з метою підвищення ефективності власної 

діяльності. 

 

3. Організаційні принципи діяльності Ради 

Здійснює свою роботу на основі піврічного та річного плану, який 

узгоджується з ректором Академії, завідувачем навчально-методичного 

кабінету, базовим методистом. 

Головою Ради є особа, що здійснює загальне керівництво діяльністю 

Радою, визначає конкретні завдання відповідно до мети і поточних завдань 

організації, відповідальний за зв’язки з іншими організаціями і об’єднаннями. 

Голова обирається членами Ради. 

Заступником голови є особа, що функціонально підпорядковується 

голові, заміщає її у період відсутності з виконанням всіх функцій голови. 

Заступник голови відповідає разом із головою за проведення єдиної політики, 



виробленої на засіданні Ради, виконання поставлених завдань. Заступник 

голови Ради  обирається членами Ради. 

Члени Ради – особи, що несуть відповідальність за виконання конкретних 

поставлених завдань, здійснюють організаційну та наукову діяльність  на 

кафедрах  Академії. 

Члени Ради обираються на загальних зборах молодих вчених, фахівців, 

адміністративних осіб Академії. Збори вважаються правомірними, якщо на 

засіданні присутні більше половини облікового складу молодих вчених, 

фахівців, адміністрації. У обліковий склад на день проведення збору не 

включаються особи, що знаходяться у відрядженнях або відсутні через хворобу. 

Кандидатури членів Ради висуваються загальними зборами наукової молоді і 

затверджуються ректором  Академії. 

Виключення із членів Ради може здійснюватися у випадках: 

 вчинення членом Ради дій, що грубо порушують Положення про раду 

молодих вчених Академії; 

 невиконання рішень Ради; 

 письмового повідомлення про своє рішення вийти зі складу РМВ. 

Члени Ради мають рівні права і несуть рівні обов’язки.  

Права члена Ради: 

 обирати і бути обраним у керівництво Ради; 

 брати участь у засіданнях Ради, вносити на розгляд пропозиції і брати участь 

у вільному обговоренні всіх розглянутих питань відповідно до затвердженого 

регламенту; 

 на підставі власного бажання, висловленого у встановленому Радою порядку, 

у будь-який момент добровільно припинити своє членство в Раді; 

 виконувати прийняті на себе зобов’язання, керуючись у своїй діяльності 

поставленими завданнями; 

 при одержані доручень, що стосуються діяльності РМВ, вчасно передавати 

свою відповідь не пізніше встановленого в повідомленні терміну і у 

встановленому порядку; 

 у будь-якій самостійній діяльності, що стосується компетенції РМВ, точно 

дотримуватися рішень Ради. 

 

4. Порядок роботи Ради 

Рада проводить свої засідання 2-3 рази на рік та періодично в міру 

необхідності. 

Рада вповноважена приймати рішення, якщо на засіданні присутні не 

менше половини її складу. Рішення приймаються відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів.  

 



5. Форма і періодичність звітності 

Голова Ради звітує перед ректором, завідувачем науково-методичної 

лабораторії про хід робіт по вирішенню питань, що поставлені перед Радою. 

Один раз в квартал Рада збирається на засіданні для обговорення 

поточних проблем і розробки подальшої стратегії на основі аналізу інформації, 

отриманої в процесі виконання членами Ради своїх обов’язків. 

 

 


