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1. Загальні положення

1.1. Товариство молодих вчених (далі – ТМВ) Львівської національної

музичної академії імені М.В. Лисенка (далі – Академія) є колегіальним дорадчим
органом, що утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих
вчених.
1.2. ТМВ Академії діє згідно із Законом України «Про науку та науковотехнічну діяльність», Статутом Академії, цим Положенням.
1.3. ТМВ Академії діє на принципах:
 свободи наукової творчості;
 добровільності, колегіальності, відкритості;
 рівності молодих вчених щодо участі у діяльності ТМВ Академії.
2. Мета й основні напрямки діяльності ТМВ Академії

2.1. Метою діяльності ТМВ Академії є сприяння реалізації прав молодих

вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації діяльності Академії в науковій
сфері, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень, захист
прав та інтересів молодих вчених.
2.2. Основними завданнями ТМВ Академії є:
 сприяння взаємодії між органами управління Академії та молодими
вченими;
 підготовка пропозицій щодо створення умов для залучення
молодих вчених до наукової роботи, сприяння підвищенню їх
професійного рівня і реалізації їх творчої та наукової активності;
 сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах
наукових робіт;
 підтримка молодих вчених у проведенні ними наукових та освітніх
заходів.
2.3. ТМВ Академії відповідно до покладених на неї завдань:
 представляє інтереси молодих вчених перед органами управління
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Академії, в органах державної влади та органах місцевого
самоврядування, громадських організаціях тощо, сприяє наданню
допомоги у вирішенні проблем молодих вчених;
бере участь у розробці пропозицій щодо внесення змін до
нормативно-правових актів з питань, що належать до його
компетенції;
забезпечує інформаційний обмін між молодими вченими;
сприяє налагодженню професійних контактів між науковими
установами, закладами вищої освіти України та іноземними
науковими установами й організаціями для поглиблення наукової
співпраці і спільного проведення заходів з наукової, освітньої
діяльності;
сприяє розвиткові безпосередніх контактів між молодими вченими
Академії, спрямованих на розв’язання актуальних і практично
важливих завдань сучасної науки;
 співпрацює з радами молодих вчених при органах державної
влади України, наукових установах, закладах вищої освіти;
 інформує молодих вчених Академії про наукові дослідження й
заходи, що проводять українські й зарубіжні організації.

2.4. ТМВ Академії має право:

 подавати пропозиції до органів управління Академії щодо
удосконалення діяльності у науковій сфері в частині, що стосується
молодих вчених;
 одержувати від органів управління Академії необхідну інформацію
для забезпечення своєї діяльності;
 запроваджувати нові форми наукової роботи молодих вчених
Академії, виступати ініціатором їх упровадження;
 організовувати проведення наукових конференцій, семінарів,
форумів та інших заходів, що спрямовані на підвищення наукової
та громадської активності молодих вчених.
3. Організаційна структура ТМВ Академії

3.1. ТМВ діє на рівні Академії відповідно до цього Положення.
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3.2. Членами ТМВ Академії можуть бути молоді вчені: аспіранти,

кандидати наук (доктори філософії) – віком до 35 років, докторанти й доктори
наук - до 40 років;
Членство в ТМВ Академії є вільним і здійснюється на добровільних засадах
на підставі письмової або електронної заяви, поданої особою на ім’я голови ТМВ
Академії.
У ТМВ Академії відсутня система членських внесків.
3.3. Член ТМВ Академії має право:
 бути обраним Головою ТМВ Академії, членом Ради ТМВ Академії;
 вносити свої пропозиції на розгляд ТМВ Академії;
 брати участь в обговоренні всіх питань і в заходах ТМВ Академії;
 одержувати повну й достовірну інформацію про діяльність ТМВ
Академії;
 вийти зі складу ТМВ Академії.
3.4. Член ТМВ Академії зобов'язаний:
 дотримуватися вимог цього Положення, інших внутрішніх
документів ТМВ Академії;
 своєчасно виконувати взяті на себе обов'язки;
 виконувати рішення органів управління ТМВ Академії, прийняті в
межах їхніх повноважень;
 брати активну участь у досягненні цілей і завдань ТМВ Академії;
 не допускати дій, що дискредитують ТМВ Академії.
3.5. Припинення членства в ТМВ Академії може бути здійснено:
 за власним бажанням - шляхом подання письмової або електронної
заяви на ім’я голови ТМВ Академії або ТМВ факультету/інституту;
 при звільненні або відрахуванні з Академії;
 за віком.
3.6. Член ТМВ Академії може бути виключений зі складу ТМВ Академії за
порушення цього Положення за рішенням Ради ТМВ Академії.
4. Органи управління ТМВ Академії

4.1. Управління діяльністю ТМВ Академії здійснюють Конференція членів

ТМВ Академії, голова, заступники, Рада ТМВ Академії.
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4.2. Безпосереднє

управління ТМВ Академії здійснює голова ТМВ
Академії, який не може перебувати на цій посаді більш як два терміни.
Голова ТМВ Академії призначається ректором Академії за погодженням із
Вченою радою Академії строком на 3 роки.
Головою ТМВ Академії може бути співробітник Академії, який на момент
обрання має ступінь кандидата наук (доктора філософії) чи доктора наук та є
членом ТМВ Академії.
4.3. Голова ТМВ Академії:
 несе повну відповідальність за результати роботи ТМВ Академії.
 здійснює загальне керівництво ТМВ Академії та Ради упродовж
періоду дії своїх повноважень;
 розподіляє обов’язки між заступниками, секретарем та членами Ради
ТМВ Академії;
 готує річний план роботи ТМВ Академії;
 звітує про діяльність ТМВ Академії перед органами управління
Академії та перед Конференцією членів ТМВ Академії;
 представляє ТМВ Академії у відносинах з органами управління
Академії, закладами вищої освіти, науковими установами,
громадськими об’єднаннями, організаціями у питаннях, що
стосуються повноважень ТМВ Академії;
 здійснює інші повноваження, які передбачені Положенням про ТМВ
Академії.
4.4. Голова Ради ТМВ Академії у разі потреби може передавати функції
керівництва одному із заступників.
4.5. Рада ТМВ Академії є постійно діючим колегіальним органом, який
виконує координаційні функції.
До складу Ради ТМВ Академії входять голова ТМВ Академії, заступники,
секретар, голова Наукового-творчого товариства студентів та аспірантів
Академії, представник Студентської ради.
Заступники голови Ради ТМВ Академії, секретар обираються за поданням
голови ТМВ Академії.
Секретар відповідає за інформаційну підтримку діяльності ТМВ Академії.
Члени Ради зобов’язані брати активну участь у роботі ТМВ Академії і
мають право порушувати на її засіданнях будь-які питання, які належать до
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компетенції ТМВ відповідно до цього Положення.
4.6. Чергові засідання Ради ТМВ Академії проводяться 1 раз на місяць.
Позачергові засідання скликаються головою ТМВ Академії або на вимогу
1/3 складу членів Ради ТМВ.
Засідання Ради вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш
ніж 2/3 членів Ради ТМВ. Рішення приймаються простою більшістю голосів
членів, присутніх на засіданні.
4.7. Для розгляду найважливіших питань діяльності ТМВ Академії
утворюється колегіальний орган управління – Конференція членів ТМВ Академії
(далі – Конференція), що проводиться не рідше 1 разу на рік.
4.8. Конференція членів ТМВ Академії:
 визначає стратегію і перспективні напрями розвитку ТМВ Академії;
 ухвалює пріоритетні напрями проведення наукових досліджень
молодих вчених;
 затверджує річний план роботи ТМВ Академії;
 заслуховує річний звіт голови ТМВ Академії та приймає рішення
щодо визнання його задовільним або незадовільним;
 має право висловити недовіру голові ТМВ Академії.
4.9. Конференція ТМВ Академії вважається повноважною за наявності на її
засіданні не менше 2/3 членів ТМВ.
Рішення Конференції ТМВ Академії приймаються шляхом відкритого
голосування простою більшістю голосів присутніх і оформляються протоколом.
Головуючим на засіданні Конференції є голова ТМВ Академії, а за його
відсутності — уповноважений головою ТМВ представник Правління ТМВ
Академії.
Рішення Конференції оформляються у формі протоколу засідання, який
підписується головуючим на її засіданні та секретарем ТМВ Академії.
4.10. Голова ТМВ Академії готує та представляє щорічний звіт про
діяльність ТМВ Академії на Конференції членів ТМВ Академії.
Конференція членів ТМВ Академії приймає рішення про визнання звіту
задовільним або незадовільним. У разі визнання звіту незадовільним
Конференція може прийняти рішення про висловлення недовіри голові ТМВ
Академії та звернення до ректора Академії щодо призначення нового голови
ТМВ Академії. На період до обрання нового голови ТМВ Академії його
обов’язки виконує член Ради ТМВ Академії, обраний Конференцією.
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5. Взаємодія ТМВ Академії з органами управління Академії
5.1. Органи управління Академії:
• надають ТМВ Академії інформацію щодо молодих вчених Академії
та створюють умови, необхідні для ефективної діяльності ТМВ
Академії (приміщення, офісна техніка, меблі тощо);
• забезпечують організаційну, консультативну підтримку діяльності
ТМВ, що передбачена чинним законодавством та цим
Положенням;
5.2. Товариство молодих вчених Академії:
• надає допомогу Академії в організації й проведенні наукових
заходів;
• надає пропозиції ректору, проректору з наукової роботи,
керівництву факультетів щодо покращення організації роботи
молодих учених.
6. Прикінцеві положення
6.1. Зміни й доповнення до цього Положення приймаються Вченою радою
Академії й затверджуються ректором Академії.

Погоджено:

Проректор з наукової роботи

В.Камінський

Провідний юрисконсульт

А.Сало
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