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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Молодіжна наукова Рада КНУБА створена як дорадчий орган, для
обговорення актуальних управлінських рішень щодо розвитку реформування
наукових досліджень, що виконуються молодими вченими та студентами
університету, підвищення їх якості, інтеграції освітніх і наукових процесів.
1.2. Молодіжна наукова Рада КНУБА є постійно діючим дорадчим органом
КНУБА та здійснює свою діяльність за затвердженим щорічним планом роботи у
відповідності до Статуту КНУБА.
2.ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОЇ НАУКОВОЇ РАДИ
ПРИ КНУБА
2.1. Координація науково-дослідної роботи студентів, магістрів, аспірантів,
докторантів, молодих науково-педагогічних та наукових кадрів КНУБА з метою
інтеграції освітніх і наукових процесів та підвищення якості наукових
досліджень.
2.2. Постійний моніторинг основних проблем та напрямків наукової роботи,
шляхом:
- сприяння участі студентів та молодих вчених у наукових олімпіадах, конкурсах,
організації та проведенні науково-дослідної роботи;
- інтеграція навчально-виховного та наукового процесів у діяльності КНУБА;
- покращення якості та активізація наукових досліджень, що проводяться в
КНУБА;
- створення та організація роботи різноманітних наукових гуртків, студентських
наукових товариств, об'єднань молодих вчених відповідно до напрямів наукової
діяльності;
- співробітництва з радами молодих вчених інших вищих навчальних закладів
України, відповідними міжнародними та закордонними структурами;
- сприяння вирішенню питань міжнародного обміну студентів, науковопедагогічних та наукових кадрів з метою проведення спільних наукових
досліджень, участі в наукових форумах, виконанні наукових грантів;
- вирішення соціальних проблем молодих науковців;
- обговорення та висування кандидатур на здобуття академічних стипендій,
премій для молодих вчених, аспірантів;

- участь в організації науково-інформаційних заходів університету;
- організація конференції молодих вчених та студентів.
3. ФУНКЦІЇ І ПРАВА МОЛОДІЖНОЇ НАУКОВОЇ РАДИ КНУБА
3.1. Функції молодіжної наукової Ради КНУБА:
- надає пропозиції керівництву КНУБА щодо координації науково-дослідної
роботи студентів, магістрів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних і
наукових кадрів, інтеграції освітніх і наукових процесів, підвищення якості
наукових досліджень, обговорення шляхів реформування молодіжної наукової
діяльності.
3.2. Для виконання вказаних функцій молодіжна наукова Рада КНУБА в
установленому порядку користується правом:
- співробітничати і взаємодіяти зі структурними підрозділами КНУБА;
- створювати робочі групи, секції з різних проблемних питань;
- делегувати представників для участі в проведенні міжнародних, всеукраїнських
науково-практичних конференцій, виставок та семінарів молодих вчених і
студентів;
- координувати свою діяльність з науково-технічною радою КНУБА та радою
студентського самоврядування КНУБА;
- співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних
закладів інших країн, міжнародними студентськими та науковими організаціями
для кращого виконання свої завдань у межах визначених повноважень.
4. СТРУКТУРА І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МОЛОДІЖНОЇ НАУКОВОЇ
РАДИ КНУБА:
4.1. Молодіжна наукова Рада КНУБА формується з числа студентів, магістрів,
аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових кадрів КНУБА віком
до 35 років.
4.2. Персональний склад молодіжної наукової Ради КНУБА затверджується
Ректором університету строком на два роки.
4.3. Участь в роботі молодіжної наукової Ради КНУБА є частиною
функціональних обов'язків членів Ради, які є науково-педагогічними та
науковими працівниками КНУБА.
4.4. Голова молодіжної наукової Ради КНУБА, заступник голови та секретар
молодіжної наукової Ради КНУБА обираються членами Ради на першому
засіданні після оновлення складу прямим відкритим голосуванням простою
більшістю голосів.
4.5. Засідання молодіжної наукової Ради КНУБА проводяться у відповідності до
щорічного плану роботи.
4.6. Рішення молодіжної наукової Ради КНУБА приймаються простою більшістю
голосів. За результатами засідання складається протокол, який підписується
головою та секретарем молодіжної наукової Ради.
4.7. Голова молодіжної наукової Ради КНУБА:

- скликає і проводить засідання молодіжної наукової Ради КНУБА.
- надає пропозиції ректору та проректору з наукової роботи та міжнародних
зв'язків КНУБА відповідно до основних напрямів діяльності та згідно з рішенням
молодіжної наукової Ради КНУБА.
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