
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

1. Загальні положення 
1.1. Рада молодих вчених Горлівсько 
1.2. го інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет» (далі – Рада) – є 
постійно діючим колегіальним органом самоврядування молодих науковців 
та спеціалістів, що покликаний сприяти професійному становленню, 
накопиченню досвіду, творчому зростанню, максимальному використанню 
наукового потенціалу молоді.  

1.3. Рада діє згідно Закону України «Про вищу освіту» (ст. 38, 41), Статуту 
Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 
педагогічний університет», Положення про Горлівський інститут іноземних 
мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 
педагогічний університет» і цього Положення. 

1.4. У своїй діяльності Рада керується такими принципами: 
- пріоритетності наукової діяльності; 
- конкурентоспроможності освіти та науки; 
- гласності, творчості у роботі. 

 
2. Основна мета, завдання та напрями діяльності Ради: 

2.1. Метою діяльності Ради є активізація та сприяння професійному зростанню 
молодих науковців ГІІМ, об’єднанню їхніх зусиль для розробки актуальних 
наукових проблем, підняття наукового престижу ГІІМ в Україні та поза її 
межами. 

2.2. Для досягнення зазначеної мети Рада здійснює такі види діяльності: 

1) Координує роботу різних підрозділів інституту з організації наукових 

досліджень молодих науковців; 

2) Сприяє організації і проведенню наукових і науково-практичних 

конференцій, семінарів, круглих столів за участю молодих вчених та 

інших наукових заходів;  

3) Надає допомогу здобувачам вищої освіти, аспірантам, молодим вченим у 

створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідницької 

діяльності; підтримку ініціатив, спрямованих на закріплення молодих 

наукових кадрів;  

4) Поширює наукову інформацію, формує інформаційну базу щодо 

напрямів наукових інтересів молодих вчених; 

5) Вивчає та здійснює обмін досвідом роботи з Радами молодих вчених 

інших навчальних закладів України та за кордоном; 

6) Бере участь в організації та проведенні конкурсів на здобуття 

дослідницьких грантів; 

7) Здійснює підготовку здобувачів вищої освіти до участі у конкурсах 

наукових робіт та студентських олімпіадах. 

 

 



 

3. Організаційна структура Ради 
 

3.1. Рада діє на рівнях інституту і факультетів відповідно до цього Положення. 

3.2. Склад Ради затверджується на засіданні Вченої ради із числа молодих 

вчених за поданням заступника директора з науково-педагогічної та 

навчально-методичної роботи. 

3.3. Членами Ради можуть бути молоді науковці,  аспіранти, викладачі у віці до 

35 років – спеціалісти без ступеню та кандидати наук. 

3.4. Голова Ради молодих вчених затверджується Вченою радою з числа членів 

Ради за поданням заступника директора з науково-педагогічної та 

навчально-методичної роботи. Головою Ради може бути співробітник, який 

на момент обрання, має ступінь кандидата або доктора наук. Голова Ради є 

членом Вченої ради інституту. 

3.5. Рада здійснює свою діяльність на основі річного плану роботи, що 

узгоджується з керівництвом інституту в особі заступника директора з 

науково-педагогічної та навчально-методичної роботи. 

3.6. Засідання Ради проводяться один раз на місяць. Засідання Ради вважаються 

дійсними за умови присутності на них більше половини від загального 

числа членів Ради. Всі рішення приймаються більшістю голосів членів, 

присутніх на засіданні.  

3.7. Про проведення засідань Ради повідомляє її Секретар шляхом розсилання 

повідомлень електронною поштою.  

3.8. Чисельний склад Ради складає 8 осіб – по чотири представники від кожного 

факультету.  

3.9. Голова Ради організовує і керує роботою Ради, реалізує взаємодію з іншими 

органами управління відповідно до цього Положення. 

3.10. Заступник голови Ради обирається Радою з числа її членів. Заступник 

здійснює повноваження, надані йому на певний час Головою. 

3.11. Секретар Ради обирається на засіданні Ради з числа її членів і відповідає за 

інформаційну підтримку діяльності Ради в межах повноважень, визначених 

Радою.  

3.12. Рада готує та представляє щорічний звіт про свою діяльність на засіданні 

Вченої ради ГІІМ. 

 

4. Взаємодія Ради з адміністрацією ГІІМ 
 

4.1. Адміністрація ГІІМ: 

1) Надає Раді інформацію стосовно наукової молоді інституту та створює 

умови, необхідні для здійснення діяльності Ради. 

2) Забезпечує організаційну, консультативну та матеріальну підтримку 

діяльності Ради. 

4.2. Рада молодих вчених вносить пропозиції щодо вдосконалення організації 

наукових досліджень, форм і методів участі молодих фахівців у науковій 



роботі Інституту. 

 

5. Порядок внесення змін до Положення 

 

5.1. Зміни до Положення можуть вноситись членами Ради і прийматися через 

відкрите голосування на засіданні Ради. Прийняті зміни затверджуються 

заступником директора з науково-педагогічної та навчально-методичної 

роботи. 

 


