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СТАТУТ 

Ради молодих вчених 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Рада молодих вчених (далі РМВ) Одеського державного університету 

внутрішніх справ (далі - університету) є добровільною, самостійною організацією 

молодих науковців з числа науково-педагогічних і наукових працівників, ад’юнктів 

(аспірантів) університету. 

1.2. Молоді вчені університету беруть участь в організації та здійсненні 

науково-дослідної роботи, що допомагає виховувати необхідні для працівників 

органів внутрішніх справ та науковців якості - самостійність, відповідальність, 

творче мислення та сприяє всебічному формуванню особистості. 

1.3. РМВ університету заснована на членстві, добровільній участі та 

спільності інтересів наукового спрямування молодих дослідників університету. 

1.4. У своїй діяльності РМВ університету керується Конституцією та 

законами України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Статутом університету, Положенням про 

організацію науково-дослідної роботи університету та цим Статутом. 

1.5. РМВ університету може мати власну символіку, що розробляється й 

затверджується рішенням більшості учасників загальних зборів РМВ. 

1.6. РМВ університету є головним осередком науково-дослідної роботи 

молодих учених університету. 

1.7. Статут РМВ університету обговорюється на загальних зборах РМВ 

університету. 

1.8. Статут РМВ установлює порядок скликання та проведення зборів РМВ, 

визначає структуру, порядок формування та умови членства в РМВ, а також основні 

функції, права й обов’язки членів РМВ. 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

 

2.1. РМВ покликана об’єднувати науковий потенціал науково-педагогічного 

складу університету, ад’юнктів (аспірантів), докторантів і ставить собі за мету 

активізацію досліджень молодих науковців університету, оприлюднення результатів 

цих досліджень. 

2.2. Діяльність РМВ забезпечує вирішення таких основних завдань: 

- формування наукового світогляду, оволодіння методологією й методами 
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наукового дослідження; 

- популяризація науково-дослідної роботи та її результатів серед науково- 

педагогічного складу університету; 

- сприяння створенню та розвитку наукових шкіл, творчих колективів, 

виховання в університеті резерву вчених, дослідників, викладачів; 

- розвиток міждисциплінарної взаємодії кафедр університету; 

- надання допомоги ад’юнктам та аспірантам в організації роботи над 

дисертаційними дослідженнями; 

- надання консультативної допомоги курсантам, студентам і слухачам у 

створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності, 

підтримка ініціатив, спрямованих на закріплення молодих наукових кадрів в 

університеті. 

2.3. Діяльність РМВ університету здійснюється у формах: 

- проведення засідань, науково-теоретичних і науково-практичних заходів, 

диспутів з актуальних наукових проблем; 

- написання дисертаційних робіт, наукових статей, підготовка інших видань; 

- участь у різноманітних молодіжних конкурсах наукових праць, що 

проводяться як в університеті, так і інших установах, щорічних преміях і грантах; 

- організація обміну досвідом, співробітництва з громадськими та 

державними організаціями, включаючи аналогічні Ради в інших вищих навчальних 

закладах регіону та України; 

- участь у проведені наукових досліджень у межах творчої співпраці кафедр, 

факультетів, наукових лабораторій тощо; 

- залучення курсантів, студентів і слухачів університету до науково- 

дослідницької діяльності, до роботи наукових гуртків. 

2.4. Форми взаємодії РМВ з підрозділами університету: 

- науково-методичне керівництво діяльністю членів Ради молодих вчених 

здійснюють перший проректор, відділ організації наукової роботи університету; 

- РМВ залучає своїх членів до участі в розробці наукових проектів, 

проведенні науково-практичних заходів спільно з провідними вченими університету 

та України загалом, кафедр, наукових лабораторій відповідно до пріоритетних 

напрямів розвитку правової науки, наукових досліджень у системі МВС України та 

практичних завдань діяльності правоохоронних органів; 

- проведення РМВ робочих зустрічей з керівництвом університету, 

начальниками факультетів, кафедр, відділів, провідними науковцями. 

 

3. ТЕРМІН РОБОТИ, СКЛАД, ПОРЯДОК ОБРАННЯ, 

ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

 

3.1. Персональний склад РМВ університету обирається строком на 3 роки. 

3.2. До РМВ університету входять: голова РМВ, заступник голови РМВ, 

секретар РМВ і члени РМВ. 

3.3. Організація та координація діяльності РМВ покладається на голову РМВ. 

3.4. Голова РМВ обирається простою більшістю голосів простим відкритим 

голосуванням з числа її членів. Дана особа повинна мати науковий ступінь 
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кандидата наук (або доктора наук), бути віком не старше 35 років на момент 

обрання. Термін обрання - 3 роки з наступною ротацією. 

3.5. Голова РМВ ініціює проведення науково-практичних заходів, наукових 

досліджень тощо, підписує прийняті РМВ протоколи засідань. За відсутності Голови 

роботою РМВ керує його заступник. 

3.6. Голова РМВ здійснює взаємодію РМВ з першим проректором 

університету, відділом організації наукової роботи та зі структурними підрозділами 

університету, несе відповідальність за виконання Радою функцій, визначених 

дійсним Статутом. 

3.7. Заступник голови Ради обирається простою більшістю голосів прямим 

відкритим голосуванням з числа членів Ради, що оформлюється протокольно. 

3.8. Секретар РМВ обирається на засіданні з числа її членів і відповідає за 

інформаційну підтримку діяльності РМВ у межах повноважень, визначених цим 

Статутом. 

3.9. Членами РМВ можуть бути науково-педагогічні та наукові працівники, 

ад’юнкти (аспіранти) університету, вік яких не перевищує 35 років. 

3.10. Члени РМВ здійснюють свою діяльність на добровільних засадах. 

3.11. На основі поданої заяви на ім’я Голови РМВ кандидат включається до 

списку членів Ради на поточний рік. Прийняття до членів Ради молодих учених 

здійснюється на засіданні Ради молодих учених загальним відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів. 

3.12. Член РМВ може вийти із РМВ за власним бажанням, подавши заяву на 

ім’я Голови РМВ. Член РМВ, який не виконує покладених на нього Статутом 

обов’язків, може бути виключений з РМВ за рішенням, прийнятим відкритим 

голосуванням загальною більшістю голосів. 

3.13. У разі досягнення членом РМВ віку 35 років, він автоматично 

виключається зі членів РМВ. Це положення поширюється й на п. 3.4 цього Статуту. 

3.14. Члени РМВ мають право: 

- обирати й бути обраними Головою, заступником Голови, секретарем РМВ; 

- брати участь в обговоренні всіх питань, пов’язаних з науково-дослідною та 

організаційною діяльністю РМВ; 

- проводити наукові дослідження в певній галузі відповідно до власних 

інтересів і переконань; 

- виступати з доповідями на конференціях, науково-практичних семінарах, 

«круглих столах» та інших подібних заходах; 

- виїжджати в наукові відрядження у встановленому в університеті порядку; 

- вносити пропозиції стосовно вдосконалення форм і методів діяльності РМВ; 

- за поданням РМВ університету, на основі рішення керівництва університету 

отримувати заохочення за науково-дослідну роботу; 

- здійснювати рекламно-іміджеву діяльність наукових здобутків молодих 

учених університету; 

- публікувати свої наукові праці у виданнях університету; 

- здійснювати підготовку підручників, посібників, монографій (зокрема й у 

складі авторського колективу). 

Цей перелік прав не є вичерпним. Члени Ради молодих учених наділяються й 
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іншими правами для досягнення статутної мети. 

3.15. Члени Ради молодих учених зобов'язані: 

- вести науково-дослідну роботу у відповідних галузях науки; 

- представляти наукові доповіді на науково-практичних заходах; 

- добросовісно та вчасно виконувати доручення РМВ, пов’язані з її науково- 

дослідною та організаційною діяльністю; 

- брати участь у конкурсах наукових робіт (проектів), конкурсах на 

одержання щорічних премій і грантів; 

- здійснювати керівництво науково-дослідною роботою курсантів, студентів і 

слухачів; 

- дотримуватися даного Статуту та інших нормативних актів, на основі яких 

діє РМВ. 

 

4. ПОРЯДОК РОБОТИ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

 

4.1. Порядок роботи й періодичність зборів РМВ установлюється Головою 

РМВ і затверджується на її засіданні. 

4.2. Чергові засідання РМВ проводяться періодично, але не рідше двох 

разів на рік, позачергові – за необхідністю. 

4.3. РМВ здійснює свою діяльність на основі плану роботи на навчальний 

рік. План роботи РМВ обговорюється на її засіданні, схвалюється більшістю її 

членів, підписується її Головою та погоджується з першим проректором 

університету. 

4.4. Рішення, прийняті на засідання РМВ, оформлюються протокольно. 

4.5. РМВ розміщує інформацію про роботу Ради на окремій сторінці 

офіційного веб-сайту університету. 

4.6. РМВ про результати своєї роботи складає звіт та інформує керівництво 

Університету про результати роботи за навчальний рік. 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

 

5.1. Контроль за діяльністю РМВ здійснює перший проректор університету 

або, за його дорученням, керівник відділу організації наукової роботи. 

5.2. Результати роботи РМВ можуть бути заслухані на оперативній нараді 

при першому проректорові або на засіданні Вченої ради університету. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

 

Зміни до Статуту можуть вноситись РМВ на загальних зборах шляхом 

відкритого голосування. Прийняті зміни затверджуються наказом ректора 

університету. 


