
Проект  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Інституту проблем  

машинобудування ім. А. М. Підгорного 

НАН України 

член-кореспондент НАН України 

 

А. В. Русанов 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про раду молодих вчених і спеціалістів 

Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України 

 

1. Загальні положення 

1.1. Рада молодих вчених і спеціалістів (далі Рада) Інституту проблем машинобудування 

ім. А.М. Підгорного (далі Інститут) є громадським органом, що представляє інтереси 

аспірантів, інженерів та наукових співробітників Інституту в віці до 35 років включно, а 

також докторантів та докторів наук до 40 років включно (далі молоді вчені і спеціалісти) 

при вирішенні професійних і  соціальних проблем та бере активну участь у науково-

організаційній, громадській і культурній діяльності Інституту, сприяючи його 

подальшому розвитку. 

1.2. Рада здійснює свою діяльність з метою підвищення ефективності науково-дослідних 

робіт Інституту, створення сприятливих умов для професійної науково-дослідної 

діяльності молодих кадрів. 

1.3. Засновником Ради є Інститут, який надає їй організаційну і консультаційну підтримку. 

1.4. Раду утворено відповідно до рішення вченої ради Інституту (протокол № 8 від 23.11.99)  

та постанови Президії НАН України № 206 від 23.06.99.  

1.5. Відповідальним за координацію діяльності між Радою і керівництвом Інституту є вчений 

секретар Інституту. 

 

2. Основні завдання Ради 

Основними завданнями Ради є 

2.1. Сприяння професійному і творчому росту молодих вчених і спеціалістів Інституту, а 

також максимальному використанню їх наукового потенціалу для виконання 

фундаментальних та прикладних наукових досліджень, що проводяться у Інституті. 

2.2. Виконання ролі представницького органу молодих вчених і спеціалістів з метою 

вираження їх думки щодо різноманітних аспектів професійної діяльності та соціально-

побутових умов життя. 
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2.3. Широке залучення молодих вчених і спеціалістів до активної участі у науково-

організаційній та культурній діяльності Інституту. Підтримка ініціатив молодих вчених, 

що сприяють вдосконаленню роботи Інституту. 

2.4. Встановлення і розвиток наукових та професійних контактів із молодіжними науковими 

і студентськими організаціями. 

3. Напрями діяльності Ради 

Для виконання вищеозначених завдань Рада 

3.1. Формує базу даних молодих вчених і спеціалістів Інституту. Організує збір інформації 

про основні напрями і результати їх наукової діяльності. 

3.2. Встановлює контакти з радами молодих вчених і спеціалістів та молодіжними 

організаціями Харкова та інших регіонів з метою об'єднання зусиль у проведенні 

фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт, а також координації і 

виробленні стратегії дій, спрямованих на соціальний захист молодих вчених і 

спеціалістів.  

3.3. Ініціює, організує і проводить зустрічі, дискусії, семінари з вченими і спеціалістами 

вузів, підприємств і науково-дослідних інститутів із метою узагальнення й обміну 

інформації в тих галузях науки і виробництва, які становлять інтерес, а також ініціює та 

виступає організатором циклів лекцій досвідчених вчених. 

3.4. Організує і проводить конференції молодих вчених Інституту, у тому числі за участю 

представників молодих вчених інших вузів, підприємств і науково-дослідних інститутів.  

3.5. Організує збір і поширення інформації про фонди, що надають матеріальну підтримку 

молодим вченим.  

3.6. Організує і забезпечує участь молодих вчених і спеціалістів в різноманітних молодіжних 

конкурсах наукових робіт, що проводяться у Національній академії наук України, 

Інституті та інших установах; бере участь в обговоренні висунутих на конкурс робіт. 

3.7. Висуває кандидатів на одержання наукових стипендій і науководослідних грантів для 

молодих вчених, а також кандидатів на одержання Державних премій для молодих 

вчених. 

3.8. Виявляє ініціативу і здійснює необхідну допомогу в розвитку інтеграційних досліджень 

молодими вченими і спеціалістами. 

3.9. Бере активну участь у виконанні фундаментальних і науково-технічних програм, 

бюджетних та госпдоговірних тем, а також приймає участь у розробці та реалізації 

державних та регіональних програм. 

3.10. Приймає участь у роботі координаційних рад, аналітичного центру, а також інших 

структур, створених з метою покращення наукового, науково-організаційного, 

фінансового стану Інституту.  

 

4. Організаційна структура 

4.1. Рада формується з молодих вчених і спеціалістів Інституту і складається із голови Ради 

та членів Ради.  
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4.2. Вищим керівним органом Ради є загальні збори молодих вчених і спеціалістів Інституту 

(далі Загальні збори), які скликаються Радою при необхідності. Загальні збори: 

приймають Положення про Раду, вносять до нього зміни і доповнення; обирають голову 

та членів Ради; вирішують питання діяльності Ради. Загальні збори мають право 

приймати рішення, якщо на них присутні не менш половини облікового складу молодих 

вчених і спеціалістів Інституту.  

4.3. У період між Загальними зборами керівництво роботою Ради здійснює голова Ради. 

Голова Ради обирається із числа наукових співробітників за поданням директора 

Інституту терміном на три роки таємним або відкритим голосуванням простою 

більшістю учасників Загальних зборів. Голова Ради є офіційним представником Ради, 

який представляє Раду у вченій раді Інституту, громадських та інших організаціях, а 

також здійснює зв'язок між адміністрацією Інституту і Радою.  

4.4. Члени Ради обираються на три роки відкритим голосуванням простою більшістю 

учасників Загальних зборів. 

 

5. Порядок роботи Ради 

5.1 Рада здійснює свою роботу на підставі цього Положення. За результатами роботи за рік 

Рада доповідає на Загальних зборах і, при необхідності, на вченій раді Інституту. 

5.2 Рада проводить свої засідання в міру необхідності та має право приймати рішення, якщо 

на засіданні є присутнім не менш половини її складу. Рішення приймаються відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів. 

5.3 Кожен молодий вчений і спеціаліст Інституту має право бути присутнім на засіданні 

Ради, вільно обговорювати і критикувати роботу Ради, висувати питання щодо 

удосконалення діяльності Ради. 

 

6. Додатки та зміни до Положення 

6.1. Додатки та зміни до Положення приймаються на Загальних зборах кваліфікованою 

більшістю (не менше 2/3) голосів. 

 

Прийнято на Загальних зборах      

                     січень  2017 р. 

 

Голова Ради молодих вчених і спеціалістів  

кандидат фізико-математичних наук,      І.А. Баранов  


