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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО РАДУ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА 

Розділ І. Загальні положення 

1.1.Рада молодих учених (далі - Рада) Луганського державного 
ун іверситету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (далі - Уні верситет або 
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка) є постійно діючою добровільною, колегіальною . . . . . самоврядною орган 1зац1єю наукових та науково-педагопчних працшниюв 
віком до 35 років, докторанти й доктори наук - до 40 рокі в. 

1.2.Рада створюється з метою об'єднання молодих учених-правознавців 
для вираження їхніх інтересів у професі йній сфері , об'єднання зусиль у 
реал ізації інноваційних наукових проектів в юридичній площині, найбільш 
ефективному використанні наукового потенціалу молоді ун іверситету й роз
в'язанні найважливіших теоретичних та практичних проблем у галузі 
правоутворення та правозастосування. 

і .З.Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, іншими нормативно-правовими актами Статутом Луганського 
державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, рішеннями 
науково-методичної, вченої ради та ректорату університету, наказами та 
дорученнями ректора, а також цим Положенням про Раду молодих вчених 
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка (далі - Положення), розробленим на основі 
Типового положення про Раду молодих вчених при органах виконавчої влади , 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України в ід 16 листопада 2016 р. № 822. 

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в 
законах України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну . . 
ДІЯЛЬНІСТЬ». 

1 .5.Здобувачі вищої освіти, які навчаються в Університеті на першому 
(бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) 
рівнях можуть об'єднуватись у наукові товариства. 

і .б.Рада діє на засадах самоврядування, відкритості, добровільності та . . . ·-· . р1вноправносп вс1х 11 член1в. 
І .7.Діяльність членів Ради здійснюється на безоплатні й основі. 
l .8.Рада не має статусу юридичної особи, не може бути засновником 

(співзасновником), учасником жодних пол ітичних, релігійних та 1нших 
організацій. 

1.9.Рада може мати свій бланк, свій логотип, веб-сайт тощо. 



J. І О. Університет сприяє в організації проведен ня різноман ітних 
заходів; забезпечує фінансову підтримку роботи Ради; друк у видавництві 
університету навчальних посібників, монографій, методичних рекомендаці й, 
матеріал ів конференцій, форумів, збірник і в праць молодих учен их, статей та 
тез доповідей молодих учених на п ільгових умовах (за клопотанням Ради); 
надає Раді засоби зв' язку й електронних комунікацій; створює умови для 
апробації результатів досл іджень молодих учених; своєчасно надає Раді 
інформацію, що сприятиме вирішенню їі завдань. 

1.1 1. Ректор ЛДУВС ім. Є.О. Дідоренка всебічно сприяє створенню 
належних умов для діяльності Ради (надає приміщення, мебл і , оргтехніку, 
забезпечує телефонним зв'язком, пості йним доступом до і нтернету, відводить 
місця для встановлення інформаційних стендів тощо). 

1.12. Фінансовою основою діяльності Ради є кошти, визначен і вченою 
радою ЗБО. 

Розділ 11. Мета та основні завдання 

2. 1. Метою діяльності Ради є сприяння розвитку здібностей молодих 
учених щодо їх участі у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності, формування у член ів Ради навичок та вмінь визначати та . . . вщстоювати власну правову позиц~ю, здатносп критичного мислення щодо 
проблем правотворчості та правозастосування, підтримка й координація 
наукової діяльності на факультетах спрямованої на розвиток наукових 
~нщ~атив молодих учених відповідно до європейських та світових наукових 
стандарпв. 

2.2. Основними завданнями Ради є: 

• представлення інтересів курсантів, студентів, аспірантів, ад'юнктів і 
молодих вчених, залучення їх до реалізації наукових досліджень, проєкті в, 
програм (у т.ч. міжнародн их), інноваційної діяльності; 

• сприяння найб ільш ефективному використанню наукового . . . 
потенц~алу молод1 уюверситету; 

• об'єднання зусиль молодих науковц1в у реал 1защ 1 і нноваційних 
наукових nроектш: 

• організація й проведення різноманітних наукових заход1в: 
конференцій, круглих столів, науково-практичних семінарів тощо; 

. . • сприяння впровадженню результапв наукових досшджень молодих 
науковц1в; 

• сприяння організації та забезпеченню участі молоді в конкурсах 
наукових робіт в Україн і та в міжнародних проектах задля отримання грантів 
на проведення наукових досшджень; 

• інтеграція наукової роботи молодих учених на факультетах; 



• сприяння інтеграції діяльності молодих учених на регюнальному, .. . . всеукрашському та м1жнародному р1внях; 

• підтримка високого рівня якості наукової діяльності молодих учених на факультетах; 

• сприяння в розміщенн і наукових публікацій у наукових журналах, зареєстрованих у м іжнародних базах даних Scopus, Web of Science, IndexCopemicus™ та ін.; 
• сприяння п ідвищенню індексу наукового цитування за SCI (індекс наукового цитування за природничими та точними науками), SSCI (індекс наукового цитування за соціальними науками), А&НСІ (індекс наукового цитування з мистецтва та гуманітарних наук) та h-індексу (індекс Хірша) 

тощо. 

Розділ ІІІ. Функції та пов11оважен11я Ради 

3.1. Рада функціонує на засадах самоврядності, відкритості , добровільності, рівноправності та відповідно до взятих на себе зобов'язань: 
1. Здійснює підтримку наукової діял ьності молодих учених університету. 2. Організовує соціологічні дослідження з метою виявлення проблем, з якими стикаються молоді вчені в своїй діяльності, і пошук шляхів їх розв'язання. Допомагає в усуненні соціальних проблем молодих учених 

уюверситету. 

3. Збирає та поширює інформацію про фонди, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень, забезпечує механізми участі членів Ради в 
грантових наукових досшдженнях. 

4. Залучає молодих науковців до науково-дослідницької діяльності університету відповідно до європейських і світових наукових стандартів. 5. Організовує міжнародні, всеукраїнські, регіональні науково-практичні конференції, міжнародні форуми (друк збірника тез, сертифікатів, програм тощо), а також різноманітні семінари, конкурси наукових робіт молодих учених, цикли лекцій провідних учених університету, інших наукових і освітніх центрів України та інших держав. Організовує участь молодих учених у наукових конференціях, форумах в інших містах України та за кордоном. 6. Представляє позицію молодих учених з різних аспектів професійної . . . 
дtяльносп та соц1альних питань. 

7. Підтримує та розвиває зарубіжні та національні контакти в науковій сфері. 

8. Здійснює інші види діяльності, що відповідають меті та завданням Ради. 

3 .2. Рада має право: 



l. Подавати пропозиції до вченої ради, ректорату ун1верситету щодо 
вдосконалення наукової роботи молодих учених. 

2. Ініціювати розгляд на засіданнях науково-методич ної, вченої ради та 
ректорату університету питань, що входять до їх компетенції. 

З. Отримувати від адм іністрації університету всю необхідну інформацію 
задля забезпечення діяльності Ради. 

4. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до цього Положення. 
5. Організовувати соціологічн і дослідження з метою виявлення проблем, 

з якими стикаються молоді вчені в своїй діяльності . 
б. Організовувати наукові конференції, семінари, наради та інші заходи, 

спрямовані на підвищення наукової, інновацій ної та громадсько!' активності 
молодих учених. 

7. Виступати у засобах масово!· інформації з метою популяризації 
діяльності Ради молодих учених і студентів. 

Розділ IV. Склад Ради 

4.1. До складу Ради ун іверситету входить голова, заступник голови, 
секретар і члени Ради у кількості не менше одного представника від кафедри 
або іншого структурного підрозділу, що мають у своєму складі молодих 
учених. 

4.2. До складу Ради можуть входити молоді вчені (науково-педагогічні та 
наукові працівники, ад'юнкти, асп іранти) університету, вік яких не перевищує 
35 років. 

4.3. Склад Ради обирається строком на три роки. 
4.4. Склад Ради формується установчими зборами молодих учених . . . ун1верситету, шляхом вщкритого голосування за кандидатури учених, яю 

виявили бажання взяти участь у роботі ради та були запропоновані кафедрами 
або іншими структурними підрозділами університету. 

4.5. Для формування складу Ради кері вники кафедр та і нших структурних . . . . . пщрозд1тв, що мають у своєму склад~ молодих учених, не п~зн 1ше, НІЖ за три 
дні до проведення установчих зборів надають голові Ради пропозиції щодо 
представн ика підрозділу в Раді. 

4.6. Установчі збори молодих учених ун і верситету: - заслуховують звіт 
голови Ради за минулу каденцію; - визначають мету і завдання діяльності 
Ради, схвалюють склад Ради та План роботи Ради на поточну каденцію. 

4.7. Голова Ради : 

- здійснює взаємодію Ради з ректоратом, зі структурними підрозділами 
університету, несе відповідальність за виконання Радою функцій, визначених 
даним Положенням; 



- представляс Раду у вщносинах 1з 1ншими органами громадського 
самоврядування уюверситету, закладами вищо~ освпи, науковими 
установами, громадськими об'єднаннями та орган ізаціями, засобами масової 
інформації, виконує інші представницькі функції; 

- щороку звітує про свою роботу перед молодими ученими університету на 
установчих зборах та перед вченою радою університету; 

- розподіляє обов'язки м іж членами Ради. 
4.8. Секретар Ради відповідає за документальне забезпечення роботи Ради . . 

та ведення протокошв засщань. 

4.9. Упродовж навчального року зміни до складу Ради вносяться за 
поданням загальних зборів молодих учених уюверситету або голови, 
ініційованих Ради. 

4.10. Члени Ради зобов'язані брати активну участь у роботі ради 1 мають 
право порушувати на її засіданнях будь-які питання, які належать до 
компетенції ради відповідно до положення про раду. 

4.11. Повноваження члена Ради припиняються за рішенням ради: 
- у разі перевищення віку молодого вченого, визначеного Законом України 

«Про наукову і науково-технічну діяльн ість» . У такому випадку перебування 
члена Ради у їі складі може бути продовжено до кінця строку повноважень 
ради як асоційованого члена з правом дорадчого голосу за рішенням ради, яке 
приймається більшістю її складу; 

- у разі систематичної відсутності члена Ради на її засіданнях без поважних 
причин, який тричі підряд не брав участі у засіданнях ради; 

- у раз 1 , коли член Ради письмово повідомив про своє рішення вийти з їі 
складу. 

Розділ V. Внесення змін та доповнень до Положення 

5.1. Пропозиція про внесення змін та доповнень до Положення про Раду 
Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 
оформлюється письмово, з чітким та лакон ічним обrрунтуванням причини 'іі 
подання. 

5.2. Пропозиція про внесення зм ін та доповнень до Положення про Раду 
молодих учених і студентів Луганського державного університету внутрішніх 
справ імені Е.О. Дідоренка виноситься на розгляд першого проректора та 
затверджується вченою радою університету. Положення про Раду Луганського 
державного уні верситету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка не може бути 
змінене, якщо ці зм іни передбачають скасування чи обмеження лрав та . . . ~нтересш молодих учених уншерситету. 



Розділ VI. Заключні положення 

6.1. Положення про Раду Луганського державного університету внутрішн іх 
справ імені Е.0. Дідоренка набуває чинності після введення його в дію наказом 
ректора ун1верситету. 

6.2. Після закінчення строку повноважень Ради формусться новий склад 
Ради. 


