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1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про самоврядування ад’юнктів та докторантів у
Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України (далі –
Положення) розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”,
Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних
закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 15 листопада 2007 року №1010, Статуту Центрального науково-дослідного
інституту Збройних Сил України і регламентує порядок організації й
функціонування самоврядування ад’юнктів та докторантів у Центральному
науково-дослідному інституті Збройних Сил України (далі – Інститут).
1.2. Самоврядування ад’юнктів та докторантів (далі – Самоврядування)
є невід’ємною частиною громадського самоврядування Інституту самостійно
або через свої виконавчі органи має право вирішувати питання віднесені до
його компетенції.
1.3. У самоврядуванні беруть участь ад’юнкти та докторанти, які
навчаються в Інституті. Кожен із них має рівні права та може обиратися і бути
обраними в робочі, дорадчі та інші органи самоврядування.
1.4. Органи самоврядування ад’юнктів та докторантів (далі – органи
самоврядування) створюються на добровільних виборних засадах за
ініціативою спільноти ад’юнктів та докторантів і є складовою громадського
самоврядування Інституту.
Рішення органів самоврядування мають дорадчий характер.
1.5. У
своїй
діяльності
органи
самоврядування
керуються
законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і
науки України, Міністерства оборони України, Положенням Інституту і цим
Положенням.
1.6. Перелік повноважень органів самоврядування
Законом України “Про вищу освіту” та цим Положенням.

визначається

1.7. Органи самоврядування можуть співпрацювати з органами
самоврядування інших закладів вищої освіти та молодіжними організаціями,
діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.
1.8. Органи самоврядування діють на принципах добровільності,
колегіальності, відкритості, виборності та звітності, рівності прав на участь у
самоврядуванні. Також є незалежними від впливу політичних партій та
релігійних організацій.

1.9. Органи самоврядування користуються підтримкою і допомогою
керівництва Інституту у вирішенні питань організації їх діяльності.
1.10. Відповідно до пунктів 3, 4 статті 36 Закону України “Про вищу
освіту” ад’юнкти та докторанти Інституту можуть обиратися до наукової ради
Інституту.
1.11. Положення розповсюджується на ад’юнктів та
Інституту, у частині, що не суперечить законодавству України.
2.

докторантів

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ
АД’ЮНКТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ

2.1. Метою діяльності органів самоврядування є створення умов для
самореалізації особистості ад’юнктів та докторантів, сприяння навчальній,
науковій та творчій діяльності, формування відповідальності за результат
навчання та наукового пошуку, тощо.
Діяльність органів самоврядування спрямована на захист прав та
інтересів ад’юнктів та докторантів та їх участь в управлінні Інститутом.
2.2. Основні завдання органів самоврядування:
забезпечення участі в управлінні Інститутом у порядку, встановленому
Законом України “Про вищу освіту” та Положенням Інституту;
сприяння вдосконаленню освітнього процесу, наукової і науковотехнічної діяльності Інституту, організації дозвілля;
забезпечення представництва членів органів самоврядування у робочих та
консультативно-дорадчих органах Інституту;
захист прав та інтересів ад’юнктів та докторантів;
сприяння діяльності різноманітних гуртків, товариств, об'єднань та
координація їх діяльності;
співробітництво з органами самоврядування інших закладів вищої освіти,
молодіжними організаціями та Радами молодих вчених;
координація роботи з науковим та адміністративно-командним складом
Інституту;
участь в обговоренні наукових праць;
розгляд питань щодо запобігання академічній недоброчесності.
3.
СТРУКТУРА Й ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ
САМОВРЯДУВАННЯ АД’ЮНКТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ
3.1. Самоврядування ад’юнктів та докторантів здійснюється на рівні
Інституту безпосередньо.
3.2. Органом Самоврядування є засідання ад’юнктського семінару на
яких обговорюють питання щодо:

сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності ад’юнктів та
докторантів;
організації співробітництва із ад’юнктами та докторантами інших
наукових установ та вищих навчальних закладів;
забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової
допомоги ад’юнктам та докторантам (спільно з відповідними службами);
репрезентації в керівництві Інституті;
контролю за навчальною і трудовою дисципліною ад’юнктів та
докторантів, оперативне реагування на їх порушення;
координації роботи з провідними вченими Інституту, службами
Інституту;
пропаганди здорового способу життя, запобігання вчиненню ад’юнктами
та докторантами правопорушень, вживанню ними алкогольних напоїв,
наркотичних засобів, курінню та ін.
ухвалення Положення про самоврядування ад’юнктів та докторантів в
Інституті;
обирання Голови ад’юнктського семінару шляхом прямого відкритого
голосування строком на два роки;
дострокового припинення повноважень Голови ад’юнктського семінару.
3.3. Засідання ад’юнктського семінару проводяться за потреби, але не
рідше 1 разу рік і є правомочним за умови участі простої більшості учасників.
Голова ад’юнктського семінару веде протоколи засідань, облік виконання
рішень, відповідає за документообіг, та підписує документацію ад’юнктського
семінару.
3.4. На розгляд виносяться найважливіші питання життєдіяльності
ад’юнктів, які стосуються напрямів діяльності ад’юнктського семінару.

3.5.

Рішення ад’юнктського семінару є обов’язковим для виконання.

3.6. До складу ад’юнктського семінару входять ад’юнкти і докторанти
Інституту.
З припиненням особою навчання в Інституті припиняється і її участь у
діяльності ад’юнктського семінару у порядку, передбаченому цим Положенням.
4.

ПОВНОВАЖЕННЯ УЧАСНИКІВ АД’ЮНКТСЬКОГО СЕМІНАРУ

4.1. Повноваження Голови ад’юнктського семінару:
організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності
ад’юнктського семінару;
представляє інтереси ад’юнктів та докторантів; організовує проведення
засідань ад’юнктського семінару; організовує зустрічі ад’юнктів із

керівництвом Інституту, гарантом спеціальності, провідними вченими
Інституту, працівниками інших підрозділів Інституту щодо вирішення
актуальних питань;
забезпечує у межах наданих повноважень вирішення проблем ад'юнктів;
доводить до керівництва ад’юнктські ініціативи щодо удосконалення
умов навчання, проведення досліджень та сприяє їх реалізації;
вивчає й узагальнює діяльність органів самоврядування в наукових
установах та закладах вищої освіти України;
поширює позитивний досвід роботи органів самоврядування;
інформує ад’юнктів про свою діяльність;
ініціює проведення позачергового засідання ад’юнктського семінару;
має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації Інституту
для здійснення своєї діяльності;
клопоче про застосування заходів заохочення або стягнення до ад’юнктів
і докторантів Інституту;
звітує про діяльність у кінці терміну наданих йому повноважень перед
ад’юнктським семінаром та оприлюднює загальний звіт за рік на засіданні
наукової ради Інституту.
4.2. Повноваження Голови ад’юнктського семінару припиняються:
унаслідок закінчення строку, на який його було обрано, та вступу на посаду
новообраного члена;
у зв’язку із закінченням навчання;
за рішенням ад’юнктського семінару (більшістю голосів);
у зв’язку із відрахуванням із ад’юнктури (докторантури) Інституту.
4.3. Учасники ад’юнктського семінару мають право:
вносити пропозиції відносно організації навчального процесу та інших
питань життєдіяльності Інституту і звертатися до керівництва Інституту з
пропозиціями щодо їх вирішення, сприяти реалізації прийнятих рішень;
брати участь у вирішенні питань про відрахування ад’юнктів та
докторантів з Інституту;
клопотати про застосування заходів заохочення або стягнення до
ад’юнктів та докторантів Інституту.
4.4. Учасники ад’юнктського семінару зобов’язані:
дотримуватись цього Положення;
забезпечувати дотримання прав та інтересів ад’юнктів, сприяти
виконанню ними своїх обов’язків;
звітувати на науковій раді Інституту про свою діяльність;
сприяти розвитку та удосконаленню Самоврядування;
узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до даного
Положення та інші питання, що потребують розгляду колегіальними органами
Інституту.

4.5. Рішення про відрахування, поновлення та переведення здобувачів
ад’юнктури та докторантури здійснюється з урахуванням рішення
ад’юнктського семінару.
5.

ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА ІНСТИТУТУ ЩОДО
ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ САМОВРЯДУВАННЯ

5.1. Керівництво Інституту має право:
отримувати інформацію про діяльність ад’юнктського семінару (плани,
звіти, копії протоколів засідань, інформації про поточну діяльність тощо);
ініціювати скликання позачергових зборів ад’юнктського семінару, у
тому числі та у випадках недотримання учасниками ад’юнктського семінару
Положення Інституту і Положення про самоврядування ад’юнктів та
докторантів Інституту;
по запрошенню брати участь у заходах, що проводяться органами
самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих
органів тощо).
5.2. Керівництво Інституту:
створює умови, необхідні для ефективної діяльності органів
самоврядування;
інформує органи самоврядування про важливі рішення щодо діяльності
Інституту.
Заступник начальника Центрального науково-дослідного інституту
Збройних Сил України з наукової роботи
полковник
Анатолій ЗВАРИЧ

