1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Рада молодих вчених Харківського національного університету
мистецтв імені І. П. Котляревського (далі – РМВ) – орган самоврядування,
покликаний сприяти професійному становленню, творчому зростанню,
накопиченню досвіду та максимальному використанню творчого та наукового
потенціалу молоді ХНУМ ім. І. П. Котляревського.
1.2. Діяльність РМВ здійснюється згідно Конституції України, Закону
України «Про вищу освіту», нормативних документів Міністерства освіти і
науки України, Статуту ХНУМ імені І.П. Котляревського та цього Положення,
а також принципів свободи наукової творчості, демократизму, добровільності,
гласності, рівноправності, відкритості та самоврядування.
1.3. РМВ поєднує доцентів, викладачів, аспірантів та асистентівстажистів ХНУМ імені І.П. Котляревського, які займаються науковою, творчою
та педагогічною діяльністю, віком до 35 років включно (для докторантів – 40
років), поділяють цілі РМВ та беруть участь у вирішенні завдань, що стоять
перед нею.
1.4. Рада молодих вчених діє згідно наступних принципів:
– свободи наукової творчості;
– добровільності, колегіальності, відкритості;
– рівності прав молодих вчених;
– виборності.
2. ОСНОВНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
2.1. РМВ створена з метою сприяння професійному зростанню, захисту та
реалізації наукових, професійних, інтелектуальних і соціальних інтересів та
прав молоді ХНУМ імені І.П. Котляревського, а також впровадження виховної
діяльності в університеті та за його межами.
2.2. Завдання РМВ:
– сприяння процесу наукової та концертно-виконавської діяльності;
– сприяння підвищенню морально-етичної свідомості студентів ХНУМ імені
І.П. Котляревського;
– впровадження просвітницької діяльності та сприяння активізації культурного
життя міста Харкова;
– вивчення та обмін досвідом роботи з радами молодих вчених інших
навчальних закладів України та за кордоном;
– співробітництво з іншими молодіжними, громадськими, благодійними
організаціями національного та міжнародного рівня з метою підвищення
ефективності власної діяльності.
2.3. Рада молодих вчених відповідно до покладених на неї завдань:
– представляє інтереси молодих вчених в Університеті, державних,
самоврядних та громадських організаціях і сприяє наданню допомоги у
вирішенні проблем молодих вчених;
– бере участь у розробці проектів рішень Вченої ради Університету, наказів
ректора Університету з питань, що належать до її компетенції;

– забезпечує інформаційний обмін між молодими вченими всередині
Університету, закладів вищої освіти Україн та з радами молодих вчених вищих
мистецьких закладів зокрема;
– заохочує до наукової діяльності здобувачів вищої освіти, сприяє залученню
осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
– погоджує рішення керівництва Університету щодо відрахування осіб, які
здобувають ступінь доктора філософії, з закладу вищої освіти та їх поновлення
на навчання.
2.4. Рада молодих вчених має право:
– подавати пропозиції до ректора, проректора з наукової роботи, Вченої ради,
кафедр щодо удосконалення діяльності Університету в частині, що стосується
молодих вчених;
– отримувати від керівництва та структурних підрозділів Університету
необхідну інформацію для забезпечення своєї діяльності;
– утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні
або тимчасові робочі групи, комісії тощо;
– організовувати проведення наукових конференцій, семінарів, нарад,
громадських слухань та інших заходів, що спрямовані на підвищення наукової
та громадської активності молодих вчених;
– делегувати членів Ради до складу Вченої ради Університету, а також до рад
молодих вчених, які створюються в центральних та місцевих органах
виконавчої влади відповідно до законодавства України.
3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ РМВ
3.1. На засіданнях РМВ розглядаються питання, що стосуються
діяльності молодих науковців університету.
3.2. Засідання РМВ вважаються дійсними за умови присутності на них
більше половини від загального числа членів РМВ.
3.3. Всі рішення приймаються шляхом відкритого голосування простою
більшістю від загального числа членів РМВ. У випадку рівного розподілу
голосів питання обговорюється додатково та проводиться повторне
голосування.
3.4. РМВ правомочна приймати рішення з будь-яких питань своєї
діяльності.
3.5. Головою РМВ є особа, що здійснює загальне керівництво діяльністю
РМВ, визначає конкретні завдання РМВ відповідно до мети і поточних завдань
організації, відповідальна за зв’язки з іншими організаціями і об’єднаннями.
Голова обирається членами РМВ.
3.6. Голова РМВ організує і керує роботою РМВ протягом періоду
власних повноважень (обирається на 1 рік), є офіційною представницькою
особою РМВ у Вченій раді ХНУМ імені І.П. Котляревського та здійснює
взаємодію з іншими органами управління відповідно до дійсного Положення
про РМВ.
Голова РМВ:

– приймає рішення про скликання та термін проведення чергового засідання
РМВ;
– вирішує питання підготовки та проведення засідань РМВ;
– головує на засіданнях РМВ;
– координує діяльність РМВ;
– представляє РМВ на зборах голів рад молодих вчених закладів вищої освіти
міста Харкова та інших представницьких організаціях;
– щорічно звітує про виконану роботу перед членами РМВ та на засіданні
Вченої ради Університету.
3.7. Заступник голови РМВ обирається РМВ з числа її членів. Заступник
здійснює повноваження, надані йому Головою.
3.8. Секретар РМВ обирається на засіданні РМВ з числа її членів і
відповідає за інформаційну підтримку діяльності РМВ в межах повноважень,
визначених РМВ.
3.9. Члени РМВ обираються на загальних зборах науково-педагогічних
працівників,
аспірантів
та
асистентів-стажистів
ХНУМ
імені
І.П. Котляревського відкритим голосуванням (простою більшістю). Збори
вважаються правомочними, якщо на засіданні присутні більше половини складу
науково-педагогічних працівників, аспірантів та асистентів-стажистів ХНУМ
імені І.П. Котляревського. В перелік працівників на день проведення зборів не
включаються особи, які знаходяться у відрядженнях або відсутні через хворобу.
3.10. Прийом у члени РМВ здійснюється на підставі письмової заяви.
3.11. Члени РМВ мають рівні права і несуть рівні обов’язки.
Права члена Ради молодих вчених:
– обирати та бути обраним у керівництво РМВ;
– брати участь у засіданнях РМВ, вносити на розгляд пропозиції та брати
участь у вільному обговоренні всіх розглянутих питань відповідно до
затвердженого регламенту;
– на підставі власного бажання, висловленого у встановленому РМВ порядку, у
будь-який момент добровільно припинити своє членство в РМВ;
– виконувати прийняті на себе зобов’язання, керуючись у своїй діяльності
завданнями, що були поставлені РМВ;
– у будь-якій самостійній діяльності, що стосується компетенції РМВ, точно
дотримуватися рішень РМВ.
3.12. Виключення із членів РМВ може здійснюватися у випадках:
– вчинення членом РМВ дій, що грубо порушують Положення «Про раду
молодих вчених ХНУМ імені І.П. Котляревського»;
– невиконання рішень РМВ;
– письмового повідомлення про своє рішення вийти зі складу РМВ;
– перевищення встановленого віку члена РМВ.
4. ПОРЯДОК РОБОТИ РМВ ХНУМ ІМЕНІ І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
4.1. РМВ проводить свої засідання періодично, в міру необхідності для
обговорення поточних проблем і розробки подальшої стратегії на основі

