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ПОЛОЖЕННЯ 

про Раду молодих науковців і спеціалістів 

Інституту прикладних проблем механіки і математики 

ім. Я. С. Підстригача НАН України 

 

1. Загальні положення 

1.1. Рада молодих науковців і спеціалістів Інституту прикладних проблем 

механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України (далі – Рада) є 

колегіальним органом при Інституті прикладних проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача НАН України (далі – Інститут). Рада 

об’єднує наукових працівників, аспірантів, докторантів Інституту віком 

до 35 років.  

1.2. У своїй діяльності Рада керується чинним законодавством України, 

статутом Інституту і цим Положенням. 

1.3. Діяльність Ради здійснюється за підтримки Вченої ради Інституту. 

1.4. Діяльність членів Ради здійснюється на громадських засадах, на основі 

принципів добровільності, рівноправності всіх її членів, самоврядування, 

законності, гласності. 

2. Мета, завдання і основні напрямки діяльності Ради 

2.1. Основною метою Ради є сприяння професійному зростанню молодих 

співробітників Інституту, а також залучення до роботи в Інституті 

обдарованої молоді. 



2.2. Завдання Ради: 

2.2.1. Сприяння підвищенню професійної кваліфікації наукової молоді 

Інституту, підтримка молодіжних наукових ініціатив. 

2.2.2. Організація інформаційного забезпечення молодих вчених, надання 

інформації щодо вакансій, грантів, премій, стипендій, конференцій, 

наукових шкіл та інших заходів щодо підтримки молодих вчених. 

2.2.3. Створення умов для розширення особистих контактів, наукової 

співпраці молодих науковців і спеціалістів в межах Інституту та поза ним, 

налагодження контактів із зарубіжними колегами та партнерами. 

2.2.4. Організація наукових заходів за участю молодих вчених, проведення 

наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, 

круглих столів тощо. 

2.2.5. Участь в атестації молодих кадрів. 

2.2.6. Представництво інтересів і підготовка пропозицій у питаннях 

покращення соціально-побутових умов молодих вчених. 

2.2.7. Пошук обдарованої молоді серед студентів вищих навчальних 

закладів, налагодження з ними контактів з метою залучення до виконання 

проектів, над якими працюють науковці Інституту. 

3. Організаційні та структурні засади діяльності Ради 

3.1. Голова і склад Ради обираються на загальних зборах молодих науковців і 

спеціалістів Інституту більшістю голосів за кворуму, який становить не 

менше половини кількості наукових працівників Інституту віком до 35 

років, та затверджуються Вченою радою Інституту. 

3.2. Склад та керівництво Ради обираються терміном на 2 роки. До керів-

ництва Ради входять: голова Ради, заступники голови та відповідальний 

секретар. Заступників голови та відповідального секретаря обирає Рада. 

Голова Ради не може бути обраний більше, ніж на два терміни поспіль. 

3.3. Засідання Ради проводяться її головою в міру необхідності, але не рідше 

одного разу на два місяці. За відсутності голови чергове засідання Ради 

скликає і проводить один із його заступників, уповноважений головою. 



3.4. За потреби Рада може бути скликана позачергово, зокрема, головою Ради 

або на вимогу не менше половини її складу, за умови завчасного пові-

домлення усіх членів Ради. 

3.5. Рада приймає рішення більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. 

Засідання Ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її 

складу. За ініціативи одного чи кількох членів Ради рішення приймається 

на основі таємного голосування за допомогою бюлетенів. 

3.6. Рада може вносити зміни у склад Ради за згоди не менше, ніж 2/3 членів 

Ради. При цьому склад Ради можна змінити не більше, ніж на 25 % від 

затвердженого на загальних зборах молодих науковців і спеціалістів 

Інституту.  

3.7. Рада звітує про результати виконаної роботи на загальних зборах моло-

дих науковців і спеціалістів Інституту не рідше одного разу на два роки. 

3.8.  У разі неможливості виконувати свої обов’язки голова Ради письмово 

передає свої повноваження одному із своїх заступників. 

3.9. Діяльність Ради припиняється за рішенням самої Ради, загальних зборів 

молодих науковців і спеціалістів Інституту, Вченої ради Інституту та в 

інших випадках, передбачених законодавством України. 

3.10. Після закінчення терміну повноважень Ради формується її новий склад та 

керівництво. Рада попереднього складу зобов’язана впродовж одного 

місяця після закінчення своїх повноважень організувати формування 

нового складу Ради та провести вибори у порядку, визначеному цим 

Положенням. При цьому повноваження Ради залишаються чинними до 

затвердження нового складу на виборах. 

 

Прийнято на засіданні Ради молодих науковців і спеціалістів  

Інституту прикладних проблем механіки і математики 

ім. Я. С. Підстригача НАН України 

25 лютого 2015 року. 

 

Голова Ради молодих науковців і спеціалістів  

к. ф.-м. н.         З. В. Притула 


