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1. Загальні положення

1.1. Положення про Раду молодих учених Інституту проблем математичних 

машин і систем України (далі Інститут) встановлює правові та організаційні засади 

функціонування самоврядування молодих учених Інституту та визначає право і 

можливість вирішувати питання їх роботи, навчання та побуту, захисту прав та 

інтересів, а також брати участь в управлінні Інститутом.

1.2. Молодими ученими вважаються аспіранти та співробітники Інституту віком 

до 35 років включно або вчений віком до 40 років, який має ступінь доктора наук чи 

навчається в докторантурі.

1.3. Рада молодих учених Інституту є громадським об'єднанням молодих учених 

Інституту, що беруть активну участь у науково- організаційній та дослідницькій роботі, 

діє з метою координації організаційного та науково-методичного забезпечення роботи 

з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку й реалізації 

творчих здібностей молодих учених Інституту, залучення їх до активної науково- 

дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання в аспірантурі та роботі в Інституті, 

участі у вирішенні актуальних наукових, гуманітарних та науково-технічних проблем 

Інституту, регіону та України.

1.4. У своїй діяльності Рада керується Законом України «Про наукову і науково- 

технічну діяльність», Статутом Інституту, Положенням про академічну доброчесність 

в Інституту та цим Положенням.

1.5. Рада є представницьким та водночас виконавчим органом молодих учених 

Інституту.

1.6. Положення про Раду і подальші зміни до нього приймаються на загальних 

зборах молодих учених та затверджуються директором Інституту.



1.7. Діяльність Ради може бути припинена лише за рішенням загальних зборів 

молодих учених Інституту. 

1.8. Рада діє на принципах свободи наукової творчості, добровільності, 

академічної доброчесності, колегіальності, відкритості,  рівності молодих учених щодо 

участі у діяльності Ради. 

1.9. У Раді відсутня система членських внесків. 

 

2. Мета й основні напрями діяльності Ради 

      2.1. Метою діяльності Ради є створення умов для самореалізації особистості 

молодого ученого Інституту і формування у них організаторських навичок, лідерських 

якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність Ради спрямована 

на реалізацію прав молодих учених щодо їх участі у формуванні та реалізації діяльності 

Інституту в науковій сфері, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових 

досліджень, захисту прав та інтересів молодих учених, захисту прав інтелектуальної 

власності, забезпечення виховання духовності та культури, зростання у них соціальної 

активності.  

     2.2. Основними завданнями Ради є: 

     2.2.1. Захист прав та інтересів молодих учених, які працюють та навчаються в 

Інституті. 

2.2.2. Участь у проведені навчально-виховної роботи в Інституті. 

2.2.3. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності молодих учених 

Інституту. 

2.2.4. Встановлення та розширення наукового співробітництва з радами молодих 

учених науково-освітніх закладів, а також іншими студентськими та науковими 

організаціями. 

2.2.5. Участь у вирішенні питань міжнародного обміну молодими ученими, 

сприяння участі молодих учених у міжнародних, загальноукраїнських, 

міжрегіональних, регіональних та інших  конкурсах, конференціях, олімпіадах, тощо. 

2.2.6. Збір та надання інформації про наукові конференції, семінари, школи, 

конкурси, гранти, державні молодіжні програми та інші заходи, а також надання 

консультативної допомоги при підготовці та участі у зазначених заходах. 

2.2.7. Організація наукових семінарів, шкіл і конференцій, спрямованих на 

підвищення наукової та громадської активності молодих учених Інституту. 



2.2.8. Підготовка пропозицій щодо створення умов для залучення молодих учених 

до роботи в різних галузях науки, стимулювання професійної діяльності молодих 

учених, сприяння підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та 

професійної активності. 

2.2.9. Захист соціально-економічних прав молодих учених Інституту: виконання 

представницької функції при взаємодії молодих учених з дирекцією, Вченою радою та 

профкомом Інституту, допомога у розв’язанні соціально-побутових проблем молодих 

учених Інституту. 

2.2.10. Ознайомлення молодих учених із традиціями, історією колективу та 

основними напрямами роботи Інституту, сприяння вихованню молодих учених у 

найкращих традиціях Інституту і сучасної науки. 

 

3. Орган управління Радою 

      3.1.  Орган управляння Радою (далі – Управління) формується один раз на п’ять  

років. Після закінчення п’ятирічного терміну Управління призначає формування 

нового складу, але зберігає свої повноваження до першого засідання нового складу 

Управління. 

     3.2. Управління обирається у складі трьох чоловік із загальної кількості молодих 

учених Інституту. Якщо впродовж роботи Управління вік одного з його членів 

перевищить 35 років або 40 років для докторів наук і докторантів, Рада може 

подовжити його членство на період дії своїх повноважень. 

     3.3. Управління та Голова Ради обирається на загальних зборах молодих учених 

Інституту. 

     3.4. Дострокові перевибори складу Управління або Голови Ради можуть бути 

ініційовані членами Ради більшістю голосів або третиною усіх молодих учених 

Інституту.  

     3.5. На засіданнях Управління розглядаються питання, що стосуються молодих 

учених Інституту. 

     3.6. Засідання Управління проводяться не рідше одного разу на шість місяців. Дата 

чергового засідання Управління призначається її Головою, а також може ініціюватися  

членами Ради. 

     3.7. Усі рішення приймаються шляхом відкритого або таємного голосування 

більшістю від загального числа членів Управління.  



     3.8 Про проведення засідань Управління повідомляється шляхом розсилання 

повідомлень електронною поштою усім молодим ученим Інституту. 

     3.9. Будь-який молодий учений Інституту має право дорадчого голосу на засіданні 

Управління і має право брати активну участь у роботі Ради, за винятком голосування. 

     3.10.  Управління організує проведення опитування  аспірантів щодо їх навчання в 

аспірантурі, взаємодії з науковими керівниками та викладачами, не потребують чи 

якоїсь допомоги і таке інше. Результати обговорення розміщуються в відкритому 

доступі на сайті Інституту. 

 

4. Загальні збори молодих учених Інституту 

     4.1. Загальні збори молодих учених Інституту скликаються не рідше, ніж один раз 

на рік. 

     4.2. Додатково загальні збори можуть ініціюватися третиною усіх молодих учених 

Інституту. 

     4.3. Про проведення загальних зборів молодих учених Інституту повідомляє Голова  

Ради електронною розсилкою не пізніше, ніж за тиждень, зазначивши перелік питань 

до розгляду. 

     4.4. Загальні збори вважаються дійсними за умови присутності на них більше 

половини від загального числа молодих учених Інституту. 

     4.5. Усі рішення загальних зборів молодих учених Інституту приймаються шляхом 

відкритого або таємного голосування більшістю від числа присутніх молодих учених. 

У разі рівного розподілу голосів питання обговорюється додатково і проводиться 

повторне голосування. 

 

5. Взаємодія Ради з дирекцією, Вченою радою  та профкомом Інституту 

     5.1. Адміністрація, Вчена рада та профком Інституту надають організаційну, 

консультативну  і матеріальну підтримку Раді: 

- у здійсненні діяльності, передбаченої цим Положенням; 

      - в одержанні своєчасної і у повному обсязі інформації, яка стосується наукової 

молоді Інституту. 

     5.2. Учений секретар Інституту або заступник директора з наукової роботи може 

брати участь у роботі Ради, надавати інформацію Раді про рішення вченої ради 

Інституту та інших документів, які стосуються діяльності Ради, вносити пропозиції 

щодо участі Ради у вирішенні задач Інституту. 



5.3. Прийняте Радою рішення, за необхідності, оформлюється у вигляді службової 

записки на ім’я директора та підписується Головою Ради.

5.4. Голова Ради входить до складу Вченої ради Інституту.

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора 
з наукової роботи 
д.ф.-м.н., професор

Учений секретар 
к.т.н., с.н.с.


