
 



1. Загальні положення 
 

1.1. Рада молодих вчених Білоцерківського національного аграрного університету (далі – 
РМВ) – орган громадського самоврядування Білоцерківського національного аграрного 
університету (далі – БНАУ). 

1.2. Діяльність РМВ здійснюється відповідно до чинного законодавства України, зокрема 
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»,«Про наукову і науково-
технічну діяльність», наказів Міністерства освіти і науки України, Постанови Кабінету міністрів 
України «Про затвердження Типового положення про раду молодих вчених при органах 
виконавчої влади», Статуту БНАУ, Стратегії розвитку БНАУ на 2020–2025 роки, наказів ректора 
БНАУ, ухвал вченої ради БНАУ та цього Положення. 

1.3. Засновником РМВ є Білоцерківський національний аграрний університет, який надає 
організаційну, консультаційну та матеріальну підтримку. 

1.4. Це Положення визначає засади діяльності, структуру, повноваження та порядок 
формування органів самоврядування молодих вчених БНАУ, а також порядок участі аспірантів 
БНАУ у самоврядуванні молодих вчених. 

1.5. Офіційне повне та скорочене найменування українською мовою – Рада молодих вчених 
Білоцерківського національного аграрного університету, РМВ БНАУ, та англійською мовою – 
Postgraduate Society of Bila Tserkva National Agrarian University. 

 

2. Принципи та функції Ради молодих вчених БНАУ 
 

2.1. РВМ БНАУ діє на принципах соціальної відповідальності та етики наукової діяльності згідно 
з Бухарестською Декларацією етичних цінностей і принципів вищої освіти в Європі (2004), а також:  

- свободи наукової творчості; 
- рівноправності членів РМВ; 
- гласності та відкритості; 
- колегіальності; 
- рівності та недискримінації осіб, які навчаються, на участь у діяльності товариства; 
- періодичної виборності та звітності. 
2.2. РМВ БНАУ відповідно до покладених на неї обов’язків: 
1) надає консультативну допомогу аспірантам та молодим вченим у створенні сприятливих 

умов для професійної науково-дослідної діяльності; 
2) представляє інтереси молодих вчених перед адміністрацією БНАУ та іншими 

організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри; 
3) сприяє наданню правової та інформаційної допомоги молодим ученим щодо захисту прав 

інтелектуальної власності; 
4) сприяє міждисциплінарним дослідженням та мобільності молодих учених; 
5) проводить моніторинг щодо участі молодих вчених у наукових конференціях, конкурсах та 

курсах підвищення кваліфікації; 
6) організовує конференції, семінари, конкурси молодих учених, цикли лекцій провідних 

вчених України та зарубіжних держав; 
7) проводить роботу з інформування молодих вчених БНАУ про наукові дослідження та заходи, що 

проводяться українськими та зарубіжними організаціями, можливості фінансування досліджень; 
8) надає методичну та організаційну підтримку щодо видання наукових праць молодих 

учених; впровадження результатів досліджень;  
9) подає пропозиції до вченої ради БНАУ щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, 

премій, нагород тощо; 
10) сприяє дотриманню молодими вченими етичних норм та принципів академічної 

доброчесності у проведенні наукової діяльності. 
 



За погодженням з РМВ БНАУ вчена рада БНАУ приймає рішення про відрахування осіб, які 
здобувають ступінь доктора філософії з БНАУ та їх поновлення на навчання. 

 

3. Порядок обрання Ради молодих вчених БНАУ 
 

3.1. Молоді вчені БНАУ є рівними у праві брати участь в громадському самоврядуванні БНАУ, 
мають право обирати та бути обраними до РМВ БНАУ в порядку, встановленому цим Положенням. 

3.2. Участь в РМВ БНАУ є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи 
неучасті в громадському самоврядуванні БНАУ. 

3.3. Органи управління РМВ БНАУ формуються на демократичних засадах шляхом виборів 
на Загальних зборах молодих вчених БНАУ. 

3.4. Загальні збори молодих вчених БНАУ організовує чинне скликання РМВ БНАУ або 
ініціативна група молодих вчених БНАУ, якщо РМВ БНАУ у цей час є недіючою.  

3.5. Склад РМВ БНАУ формується на Загальних зборах молодих вчених БНАУ, шляхом 
відкритого голосування за кандидатури молодих учених, які виявили бажання взяти участь у роботі 
РМВ БНАУ або були запропоновані кафедрами чи іншими структурними підрозділами БНАУ і 
подали заяву та мотиваційний лист голові РМВ БНАУ чинного скликання не пізніше, ніж за три дні 
до проведення установчих зборів. 

3.6. Пропозиції щодо представника від факультету у РМВ БНАУ можуть схвалюватися на 
засіданнях кафедр/факультетів. 

3.7. Для проведення відкритого голосування з присутніх на установчих зборах обирається 
лічильна комісія. 

3.8. До складу РМВ БНАУ вважаються обраними представники, які набрали найбільшу 
кількість голосів в межах кількісного складу РМВ БНАУ. 

3.9. РМВ вважається повноважною за двох умов: 
1) якщо до її складу обрано 20 молодих вчених БНАУ з-поміж здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії і молодих вчених до 35 років та/або докторантів до 40 років. 
2) якщо до її складу увійшло не менше одного представника з кожного факультету БНАУ. 
3.10. Члени РМВ БНАУ обираються строком на три роки з правом переобрання, але не 

більше як на два терміни підряд. 
3.11. Протокол (витяг з протоколу) про обрання РМВ БНАУ подається головуючим 

установчих зборів проректору з наукової та інноваційної діяльності протягом трьох днів з дати 
прийняття рішення на Загальних зборах молодих вчених БНАУ. 

3.12. Припинення діяльності РМВ БНАУ здійснюється за рішенням її членів та 
затверджується вченою радою БНАУ. 

 

4. Склад Ради молодих вчених БНАУ 
 

4.1. Членами РМВ БНАУ можуть бути аспіранти, здобувачі ступеня доктора філософії поза 
аспірантурою, науково-педагогічні працівники університету, вік яких не перевищує 35 років, та якщо 
вчений має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі – 40 років. 

4.2. Членські внески у РМВ БНАУ не сплачуються. 
4.3. Члени РМВ БНАУ мають право: 
1) брати участь у засіданнях РМВ, висловлювати свої думки, вносити на розгляд пропозиції і 

брати участь у вільному обговоренні всіх питань, що розглядаються,згідно з затвердженим 
Регламентом; 

2) обирати й бути обраними у органи самоврядування; 
3) бути рекомендованими РМВ БНАУ щодо нагородження їх преміями, стипендіями, подяками та 

іншими видами відзнак та нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту БНАУ. 
4.4. Члени РМВ БНАУ зобов'язані: 
1) дотримуватися Положення про РМВ БНАУ; 



2) виконувати рішення РМВ БНАУ, прийняті в межах її повноважень; 
3) сумлінно та своєчасно виконувати покладені РМВ БНАУ на них обов'язки; 
4) активно брати участь у науковій роботі та заходах, що організовуються РМВ; 
5) пропагувати діяльність РМВ БНАУ, сприяти підвищенню її авторитету та престижу. 
4.5. Рада здійснює свою діяльність на основі річного плану роботи, погодженим з 

проректором з наукової та інноваційної діяльності та затвердженим на засіданні РМВ БНАУ. За 
результатами роботи голова Ради представляє звіти на засіданнях Зборів. 

4.6. До складу РМВ БНАУ входять: 
1) голова РМВ, заступник(и) голови РМВ, секретар РМВ; 
2) члени РМВ БНАУ. 
4.7. Голова Ради молодих вчених обирається Радою з числа молодих вчених шляхом 

відкритого голосування, за поданням проректора з наукової та інноваційної діяльності. 
4.8. Голова Ради організує і керує роботою РМВ БНАУ. 
4.9. Голова Ради: 
1) розподіляє обов’язки між членами РМВ БНАУ; 
2) не рідше одного разу на рік звітує перед членами РМВ на засіданні про виконану роботу. 
3) приймає рішення про скликання та термін проведення чергового засідання РМВ, вирішує 

інші питання підготовки та проведення засідання РМВ; 
4) представляє РМВ на зборах голів рад молодих вчених закладів вищої освіти та інших 

представницьких заходах і наукових конференціях; 
5) підписує документи від імені РМВ БНАУ. 
4.10. Термін повноважень голови РМВ БНАУ становить 3 роки з правом подальшого 
переобрання, але не більше як два терміни підряд. 
4.11. Заступник голови РМВ БНАУ обирається на засіданні з числа членів РМВ на термін  

3 роки. Заступник здійснює повноваження, надані йому головою РМВ БНАУ. 
4.12. Секретар РМВ обирається на засіданні з числа членів РМВ на термін 3 роки з правом 

подальшого переобрання, але не більше як два терміни підряд. 
4.13. Секретар відповідає за інформаційну підтримку діяльності РМВ БНАУ. 
4.14. Секретар РМВ БНАУ: 
1) інформує членів РМВ БНАУ про чергові та позачергові засідання; 
2) веде документацію та службове листування РМВ БНАУ, готує інформаційні довідки, 

протоколи (витяги з протоколів) засідань; 
3) веде облік кількості членів РМВ БНАУ; 
4) забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов’язаної з діяльністю РМВ. 
 

5. Засідання Ради молодих вчених БНАУ 
 

5.1. Основною формою роботи РМВ БНАУ є засідання. 
5.2. Головуючим на засіданнях РМВ є голова РМВ БНАУ, а в разі його відсутності – один із 

заступників. 
5.3. На засіданнях РМВ БНАУ: 
1) схвалює Положення про РМВ БНАУ, вносять зміни та доповнення в установленому 

законодавством порядку, направляє їх на розгляд та затвердження вченою радою БНАУ; 
2) затверджує кількісний та персональний склад РМВ БНАУ; 
3) делегує членів РМВ БНАУ до складу вченої ради; 
4) визначає основні напрямки діяльності за звітний період, приймає до розгляду та вирішення 

питання, пов'язані з діяльністю членів РМВ БНАУ. 
5.4. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на три місяці. Дата чергових зборів 

призначається її головою, а також може бути ініційоване трьома членами РМВ БНАУ або 
керівництвом БНАУ у разі необхідності. 



 


