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1.

Загальні положення

1.1. Товариство молодих вчених Вінницького кооперативного інституту
(далі – ТМВ ВКІ) є добровільним об'єднанням, створеним із метою сприяння
вирішенню організаційних, наукових і технічних проблем і захисту інтересів у
професійній сфері та розв’язанню найважливіших соціальних проблем наукової
молоді.
1.2. Молодими вченими вважаються кандидати і доктори наук, докторанти,
аспіранти, здобувачі, наукові співробітники та спеціалісти ВКІ до 35 років
включно, які займаються науково-дослідною роботою.
1.3. У своїй діяльності ТМВ ВКІ керується чинним законодавством України,
Статутом ВКІ і цим Положенням, а також принципами добровільності,
рівноправності та самоврядування.
1.4. ТМВ підзвітне проректору з наукової роботи та Вченій Раді ВКІ.
2. Основні завдання ТМВ ВКІ
З метою сприяння професійному росту молодих вчених, підтримки наукової
діяльності, збереження традицій дослідницьких шкіл і напрямів пошукової
діяльності Наукове товариство молодих вчених:
2.1. Створює базу даних молодих учених інституту, що містить інформацію
про їхні біографічні дані, наукові, навчальні та педагогічні досягнення;
2.2. Виявляє та аналізує шляхи розв`язання проблем молодих учених та
спеціалістів інституту, пов`язаних із науково-дослідною роботою, навчальною та
науково-методичною роботою;
2.3. Ініціює, організовує та проводить наукові конференції, зустрічі,
семінари, круглі столи з метою виявлення й узагальнення інформації щодо
напрямів та результатів наукових і науково-практичних досліджень молодих
учених інституту;
2.4. Поширює науково-технічну, організаційну та іншу інформацію, що
відповідає цілям Товариства; бере участь в програмах обміну досвідом;
співпрацює з науковими, студентськими й іншими організаціями;
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2.5. Інформує про заплановані конференції, організовує та забезпечує участь
молоді в конкурсах наукових робіт;
2.6. Веде пошук грантів та інформує про них молодих учених інституту;
2.7. Організовує збір і поширення інформації про фонди, які здійснюють
фінансову підтримку діяльності молодих науковців та спеціалістів.
2.8. Висуває кандидатури на здобуття премій, грантів, стипендій.
2.9. Сприяє професійному росту наукової молоді ВКІ, розвитку молодіжних
наукових ініціатив і закріпленню молодих наукових кадрів у штаті ВКІ.
2.10. Координує наукові дослідження молодих вчених і спеціалістів ВКІ
спільно з іншими науковими і навчальними закладами України.
2.11. Сприяє залученню студентів, аспірантів та молодих науковців до
виконання

науково-дослідних

розробок,

які

фінансуються

за

рахунок

національного чи місцевого бюджету та спонсорської допомоги.
3. Основні напрями діяльності Товариства
Наукове товариство молодих вчених ВКІ має право:
3.1. Виступати з ініціативами щодо різних питань наукового і громадського
життя, вносити пропозиції в органи державної і муніципальної влади, наукові та
громадські організації та брати участь у прийнятті рішень, які стосуються
наукової молоді ВКІ;
3.2. Представляти і захищати права й законні інтереси наукової молоді ВКІ
в органах державної влади, місцевого самоврядування, наукових і суспільних
об'єднаннях;
3.3. Вести співробітництво з науковими, студентськими й іншими
організаціями;
3.4. Ініціювати проведення зборів наукової молоді ВКІ;
3.5. Ініціювати і брати участь у створенні громадських некомерційних
організацій, мета і завдання яких відповідають меті та завданням ВКІ;
3.6. Брати участь у міжнародних, державних, регіональних й інших
проектах і програмах;
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3.7. Організовувати центри ділового співробітництва, виставки, конкурси,
ярмарки;
3.8. Здійснювати в інтересах наукової молоді іншу діяльність, яка не
суперечить чинному законодавству.
4. Порядок формування ТМВ ВКІ
4.1. Склад ТМВ ВКІ формується з кандидатів і докторів наук, докторантів,
аспірантів, здобувачів, наукових співробітників і спеціалістів віком до 35 років,
які представляють факультети інституту.
4.2. Кількість членів ТМВ ВКІ визначається на загальних зборах наукової
молоді ВКІ шляхом відкритого голосування.
4.3. Кандидатури в члени ТМВ ВКІ висуваються загальними зборами
наукової молоді ВКІ й обираються шляхом відкритого голосування. З метою
підвищення ефективності своєї роботи до складу ТМВ можуть бути додатково
обрані нові члени шляхом відкритого голосування.
4.4. Асоційованими членами Товариства можуть бути молоді спеціалісти
без наукового ступеня, які мають вагомі наукові здобутки (наукові, навчальнометодичні публікації, патенти, гранти).
4.5. Науковці віком понад 35 років, які зробили значний внесок у діяльність
Товариства, можуть обиратися Почесними його членами.
4.6. Члени ТМВ ВКІ обираються на термін до 3-х років. Далі членство в
Товаристві повинно бути відновлено чи припинено рішенням загальних зборів
наукової молоді ВКІ.
4.8. Виключення з членів ТМВ ВКІ може здійснюватися у випадках:
- відкликання повноважень за рішенням загальних зборів ТМВ ВКІ;
- здійснення членом ТМВ дій, які грубо порушують Положення і
принципи ТМВ ВКІ;
- невиконання рішень ТМВ ВКІ;
- письмового клопотання про своє бажання вийти зі складу ТМВ ВКІ.
4.9. Права й обов’язки членів Ради ТМВ ВКІ.
4.9.1. Права члена ТМВ ВКІ:
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- брати участь у засіданнях ТМВ, виявляти ініціативу, висловлювати власні
погляди, вносити на розгляд будь-які пропозиції та брати участь у вільному
обговоренні всіх питань відповідно до затвердженого регламенту;
- на підставі власного бажання, згідно зі встановленим ТМВ порядком, у
будь-який момент добровільно припинити своє членство в ТМВ;
4.9.2. Обов’язки члена ТМВ:
- дотримуватися чинного Положення;
- виконувати рішення ТМВ, прийняті в межах його повноважень,
визначених цим Положенням;
- керуватися у своїй діяльності цілями, завданнями і принципами ТМВ.
5. Організаційна структура ТМВ
5.1. Засідання ТМВ проводяться в міру необхідності, але не менше одного
разу на два місяці. ТМВ вважається правочинним приймати рішення, якщо на
його засіданні присутні більше половини членів. Рішення ТМВ приймається
більшістю голосів присутніх на засіданні членів. ТМВ має право приймати
рішення з будь-яких питань своєї діяльності.
5.2. Кандидат на посаду голови ТМВ висувається рішенням кваліфікованої
більшості (не менше 2/3 від числа всіх членів ТМВ) на установчому засіданні
ТМВ і затверджується ректором ВКІ на термін до 3-х років.
5.3. Голова ТМВ організовує роботу ТМВ і керує нею, є офіційним
представником ТМВ ВКІ, здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно
до даного Положення.
5.4. Голова Ради має право:
- приймати рішення про скликання і терміни проведення чергового
засідання ТМВ, вирішувати інші питання підготовки і проведення засідання ТМВ;
- головувати на засіданнях ТМВ;
- координувати діяльність ТМВ;
- представляти ТМВ ВКІ стосовно юридичних, фізичних осіб чи організацій
за наявності відповідного доручення;
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- укладати договори й угоди від імені ТМВ згідно з прийнятими ТМВ
рішеннями.
5.5. Голова ТМВ зобов'язаний:
- формувати порядок денний, готувати необхідні матеріали і проводити
засідання ТМВ, здійснюючи функції голови цього засідання, чи передавати ці
функції частково або повністю заступнику голови ТМВ;
- контролювати дотримання членами ТМВ цього Положення і діяльність
ТМВ у цілому;
- звітувати перед членами ТМВ на його засіданні про виконану роботу;
- забезпечувати ефективну діяльність ТМВ відповідно до п. 2 і п. 3 цього
Положення.
6. Заключні положення
6.1. Пропозиції щодо зміни чинного Положення ТМВ ВКІ розглядаються на
засіданні ТМВ і приймаються або скасовуються кваліфікованою більшістю
голосів (не менше 2/3 від числа всіх членів ТМВ).
6.2.

Рішення

про

припинення

діяльності

ТМВ

може

прийматися

адміністрацією ВКІ або Вченою радою ВКІ.

Розглянуто та затверджено
Вченою радою інституту
Протокол № 5 від 21.01. 2015 року
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