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Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Рада молодих вчених Інституту ядерних досліджень НАН України (далі РМВ) є 

колегіальним дорадчим виборним органом при Вченій Раді та Дирекції Інституту ядерних 

досліджень НАН України (далі Інститут), який об’єднує колектив молодих вчених і є 

вповноваженим представником їхніх інтересів.  

1.2. Членом колективу молодих вчених Інституту вважається:  

 1.2.1 співробітник Інституту до 35 років включно з вищою освітою не нижче 

другого (магістерського) рівня, який здійснює наукову діяльність і має публікації; 

 1.2.2 співробітник Інституту віком до 40 років включно, який має науковий 

ступінь доктора наук; 

 1.2.3 аспірант Інституту; 

 1.2.4 студент вищого навчального закладу, який виконує кваліфікаційну роботу 

в Інституті, активно провадить науково-дослідну роботу і працює в Інституті за 

сумісництвом. 

1.3. У засіданнях РМВ може брати участь весь колектив молодих вчених Інституту. 

1.4. РМВ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, статутом і 

нормативними документами НАН України, Статутом Інституту та цим Положенням. 

1.5. Діяльність РМВ здійснюється на громадських засадах та базується на принципах 

наукової етики, свободи наукової творчості, рівноправності всіх її членів, гласності та 

відкритості у роботі, добровільності і колегіальності, демократичності, періодичної 

виборності та звітності. РМВ бере активну участь у науково-освітньому процесі. 

1.6. Щорічно РМВ звітується перед Вченою Радою або Дирекцією Інституту. 

1.7. Рада може мати свій бланк, логотип та інтернет-сторінку для розміщення 

актуальної інформації та відомостей про свою роботу. 
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Стаття 2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ РМВ 

 

2.1. РМВ здійснює свою діяльність з метою забезпечення активної участі молодих 

вчених, у т.ч. аспірантів Інституту, у проведенні наукових досліджень та представництва, 

захисту і реалізації їхніх прав та інтересів, вирішенню проблем науково-виробничої та 

культурно-спортивної діяльності молодих вчених Інституту та їхньому професійному 

зростанню. 

2.2. Основні завдання Ради: 

2.2.1.  Сприяти здійсненню наукової діяльності, підвищенню кваліфікації та 

реалізації творчого потенціалу молодих вчених Інституту; 

2.2.2.  Надавати інформаційну та організаційну підтримку молодим вченим, 

поширювати інформацію про наукові заходи, що проводяться в Інституті та за його 

межами (конференції, конгреси, з'їзди, семінари, симпозіуми тощо) серед молодих 

вчених Інституту. 

2.2.3.  Організовувати та проводити (за можливості) наукові, науково-практичні 

конференції, школи, семінари, тематичні лекції та інші наукові, науково-організаційні й 

науково-освітні заходи для молодих вчених, зокрема аспірантів. 

2.2.4.  Сприяти в організації наукових зустрічей молоді Інституту з провідними 

вченими та налагодженню співпраці із закордонними колегами. 

2.2.5.  Популяризувати науку в українському суспільстві, зокрема серед школярів 

та студентів ВНЗ, шляхом організації та проведення екскурсій, лекцій, «наукових 

пікніків» та інших сучасних форм просвітницької роботи. 

2.2.6.  Забезпечувати захист інтересів молодих вчених на Вченій Раді та Дирекції 

Інституту. Виражати думку молодої наукової спільноти з різних аспектів професійної 

діяльності. 

2.2.7.  Заслуховувати претендентів на здобуття стипендій, премій, грантів, науково-

дослідних робіт молодих вчених і за результатами виступів та результатами таємного 

голосування рекомендувати їх на розгляд Вченій Раді Інституту. 

2.2.8.  Брати участь у проведенні щорічного конкурсу на кращі наукові публікації 

молодих вчених та кращі доповіді на щорічній науковій конференції Інституту ядерних 

досліджень НАН України. 

2.2.9.  Організовувати та проводити культурно-освітні і спортивні заходи. 

2.2.10. Сприяти захисту інтересів аспірантів Інституту, здійснювати моніторинг 

виконання індивідуальних навчальних планів аспірантів Інституту. 
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2.2.11. Щорічно сприяти проведенню анкетування аспірантів щодо якості навчання 

за освітньо-науковими програмами підготовки здобувачів третього освітньо-наукового 

рівня вищої освіти за спеціальністю 091 «Біологія» або 104 «Фізика та астрономія» з 

метою поліпшення і вдосконалення навчального процесу. 

2.3. Підтримка заходів та проєктів, ініційованих РМВ, може здійснюватись за 

рахунок доброчинних спонсорських внесків та за рахунок коштів Інституту, Національної 

академії наук України та органів виконавчої влади. 

2.4. З метою виконання вищезазначених завдань, відповідно до чинного 

законодавства про наукову та науково-технічну діяльність, а також задля ефективного 

відстоювання інтересів молодих вчених Інституту (у т.ч. аспірантів Інституту) РМВ 

делегує своїх представників до складу Вченої ради Інституту з правом голосу. 

2.5. Повноваження представників РМВ у Вченій раді Інституту припиняються у разі 

їхнього виходу зі складу РМВ, а також: 

     2.5.1 для голови РМВ – з моменту припинення виконання обов’язків голови РМВ;  

     2.5.2 для іншого представника – при його заміні більшою половиною голосів від 

складу РМВ.  

 

Стаття 3. ТЕРМІН РОБОТИ, СКЛАД ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РМВ. 

ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РМВ 

3.1. Персональний склад РМВ обирається на Загальних зборах колективу молодих 

вчених Інституту терміном на 3 роки. 

3.2. Кількісний склад РМВ має становити не менше 12 осіб і до цього складу 

обов’язково мають входити аспіранти Інституту. Затверджена кількість членів є 

незмінною протягом всього періоду скликання РМВ. 

3.3. Членами РМВ можуть бути обрані співробітники Інституту, які беруть активну 

участь у науково-дослідницькій роботі та мають наукові публікації, а саме: аспіранти 

Інституту, співробітники до 35 років включно, доктори наук до 40 років включно на 

момент виборів.  

3.4. Кандидати у члени РМВ пропонуються на Загальних зборах молодих вчених 

Інституту (далі – Загальні збори). Інформація про збори оприлюднюється у вигляді 

оголошень на стендах Інституту, сайті інституту та за допомогою електронної розсилки не 

менш, ніж за 10 днів до Загальних зборів.  

3.5. Кандидатом у члени РМВ може стати будь-який молодий вчений Інституту, що 

виявив бажання. Вибори членів РМВ здійснюються серед цих кандидатур рейтинговим 

таємним голосуванням. Результати голосування підраховуються лічильною комісією у 
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складі 3 чоловік, затверджується простою більшістю голосів. Кількість членів РМВ 

визначається на Загальних зборах абсолютною більшістю (більше ніж 50% голосів усіх 

молодих вчених, присутніх на Загальних зборах). Склад РМВ повинен включати мінімум 

одного кандидата із кожного наукового напряму роботи Інституту (ядерна фізика; ядерна 

енергетика; радіаційна фізика та реакторне матеріалознавство; фізика плазми та 

керованого термоядерного синтезу; ядерна, радіаційна та техногенно-екологічна безпека) 

у разі наявності кандидатів за даними напрямами на момент проведення загальних зборів 

молодих вчених Інституту. Новий склад РМВ набуває повноважень з моменту 

затвердження результатів голосування Загальними зборами молодих вчених Інституту і 

Вченою Радою Інституту. 

3.6. Голова РМВ обирається таємним голосуванням серед членів РМВ абсолютною 

більшістю (більш ніж 50% голосів складу РМВ). У разі, якщо жоден з кандидатів не 

набрав необхідної кількості голосів, оголошується повторне голосування, у якому беруть 

участь лише дві кандидатури, які набрали найбільше голосів. Кандидатура заступника 

голови пропонується головою РМВ і набуває повноважень у разі, якщо за нього 

проголосує більше половини всіх членів РМВ. Голова, заступник та члени РМВ 

затверджуються Вченою Радою Інституту. 

3.7. Член РМВ бере активну участь у роботі РМВ, проведенні наукових конференцій, 

семінарів, практикумів, які організовуються в Інституті; пропонує питання на розгляд до 

порядку денного засідань РМВ; здійснює свою діяльність за певним напрямком діяльності 

Ради; сумлінно виконує покладені на нього обов’язки тощо. 

3.8. Голова РМВ: 

 3.8.1 здійснює безпосереднє керівництво РМВ; 

 3.8.2 формує попередній порядок денний, ініціює і проводить засідання РМВ та 

Загальних зборів молодих вчених; 

 3.8.3 ініціює проведення науково-освітніх заходів, конференцій, днів відкритих 

дверей тощо;  

 3.8.4 підписує ухвалені РМВ рішення та протоколи засідань;  

 3.8.5 рекомендує бухгалтерії Інституту відшкодувати витрати на відрядження 

молодим співробітникам за рахунок фонду для молодих вчених; 

 3.8.6 представляє позицію РМВ на Вченій Раді Інституту;  

 3.8.7 інформує молодих вчених щодо нагальних робочих питань за допомогою 

електронних засобів зв’язку, інтернет-сторінки РМВ та соцмереж; 

  3.8.8 представляє РМВ при взаємодії з громадськими організаціями; 



 5 

 3.8.9 пропонує для затвердження кандидатуру заступника та додаткового 

представника РМВ у Вченій Раді Інституту та ініціює їхню заміну у разі неналежного 

виконання обов’язків; 

 3.8.10 інформує молодих вчених про умови та терміни проведення конкурсів на 

отримання стипендій, премій, грантів на виконання науково-дослідних робіт тощо;  

 3.8.11 проводить попередню перевірку претендентів на одержання стипендії, 

премії, гранту, науково-дослідної роботи для молодих вчених тощо на відповідність 

критеріям відповідних конкурсів та представляє на розгляд РМВ загальну оцінку 

наукових досягнень претендентів або делегує ці повноваження іншому члену РМВ. 

3.9. У разі відсутності голови РМВ на робочому місці з поважної причини 

(лікарняний, відпустка, відрядження тощо), керівництво роботою РМВ здійснює 

заступник голови або призначена головою РМВ особа.  

3.10. Голова РМВ може добровільно скласти повноваження, про що доводить до 

відома всіх присутніх на найближчому засіданні РМВ. У випадках, коли голова РМВ 

неналежно виконує покладені на нього обов’язки, РМВ має право переобрати голову. 

Питання про звільнення голови РМВ може бути ініційованим чинними членами РМВ у 

кількості не менше половини чинного складу РМВ. Рішення про звільнення особи від 

виконання обов’язків голови РМВ приймається абсолютною більшістю голосів РМВ 

(більше ніж 1/2 голосів від чинного складу РМВ) таємним голосуванням, після чого його 

обов’язки тимчасово переходять до заступника голови. РМВ таємним голосуванням зі 

свого складу обирає нового голову РМВ (див. п. 3.4).  

3.11. РМВ може мати розширений склад, коли при здійсненні діяльності, 

регламентованої цим Положенням, додатково залучає собі на допомогу активних молодих 

вчених Інституту. З метою заохочення відповідних співробітників, РМВ може надавати їм 

статус асоційованих членів. Асоційований член РМВ обирається чинними членами РМВ 

абсолютною більшістю голосів і входить до розширеного складу ради. Асоційовані члени 

мають пріоритет перед іншими молодими вченими Інституту при розгляді їхнього 

повноправного членства у РМВ у випадках передчасного завершення повноважень 

окремих членів РМВ.  

3.12. При недоукомплектованому складі Ради (звільнення члена РМВ з Інституту, 

добровільного складання повноважень, вибуття через неналежне виконання обов’язків, 

інші обставини), РМВ може заповнити позицію, обравши абсолютною більшістю голосів 

нового члена; при цьому асоційовані члени РМВ мають пріоритет перед іншими 

молодими вченими Інституту. Повноваження новообраного члена РМВ вступають в силу 

у момент обрання. 
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3.13. РМВ здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що 

пов'язані з діяльністю РМВ. 

 

Стаття 4. ПОРЯДОК РОБОТИ, ЗАСІДАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РОБОТИ РМВ 

4.1. Порядок роботи та періодичність засідань РМВ регламентуються Головою РМВ, 

Вченою Радою Інституту та Дирекцією Інституту. Збори відбуваються не менш, ніж 1 раз 

на два місяці.  

4.2. Засідання РМВ проводиться за ініціативою голови РМВ або за вимогою не менше 

ніж 1/3 членів РМВ. 

4.3. Засідання проводяться державною мовою. У разі потреби та зі згоди всіх членів 

РМВ, присутніх на засіданні, окремі питання можуть обговорюватися іноземною мовою. 

4.4. Засідання РМВ може відбуватися лише за умови присутності на ньому більшої 

половини членів від складу РМВ. 

4.5. Засідання РМВ у разі необхідності може проводитися в дистанційному режимі за 

допомогою сучасних засобів відеозв’язку; на очному засіданні допускається дистанційне 

аудіо- чи відеопідключення інших учасників зі згоди більшості присутніх членів РМВ. 

При таємному голосуванні у дистанційному режимі має бути забезпечено таємницю 

волевиявлення. 

4.6. Порядок проведення засідань РМВ: 

 4.6.1. Засідання РМВ з розгляду претендентів на одержання стипендій, 

премій, грантів на виконання науково-дослідних робіт тощо скликається за зверненням 

претендента до голови РМВ після перевірки претендентів на відповідність основним 

критеріям конкурсу. Під час засідання РМВ заслуховується доповідь кожного претендента 

за попередньо визначеним регламентом. Схвалення претендентів відбувається шляхом 

таємного голосування абсолютної більшості (більше 50% голосів від загальної кількості 

чинного складу РМВ). У разі однакової кількості голосів вирішальний голос надається 

голові РМВ. 

 4.6.2. Засідання РМВ з розгляду звітів отримувачів стипендій для молодих 

вчених, премій, грантів на виконання науково-дослідних робіт тощо проводяться не 

рідше, ніж раз на рік. Схвалення звітів відбувається шляхом таємного голосування 

абсолютної більшості (більше 50% голосів від загальної кількості чинного складу РМВ). У 

разі однакової кількості голосів вирішальний голос надається голові РМВ.  

 4.6.3. Ухвалені на засіданні РМВ рішення, затверджуються членами РМВ 

шляхом відкритого голосування більшої половини від усього складу. 
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4.7. РМВ рекомендує Вченій Раді перелік осіб, чиї доповіді були заслухані та 

схвалені на засіданні РМВ, шляхом надання протоколу засідання та вносить відповідне 

питання до порядку денного наступного засідання Вченої Ради Інституту. 

4.8. РМВ звітує колективу молодих вчених і Вченій Раді про виконання роботи раз 

на рік. 

4.9. Звіт по роботі Ради розміщується на інтернет-сторінці РМВ та у соцмережах. 

 

Стаття 5. ПРАВА РМВ 

РМВ має право:  

5.1. Вносити рекомендації та пропозиції з будь-яких наукових, освітніх, робочих та 

організаційних питань діяльності молодих вчених Інституту. 

5.2. Вносити пропозиції щодо відкриття та фінансування науково-дослідних тем для 

молодих науковців. 

5.3. Організовувати творчі зв’язки молодих вчених Інституту з вченими і фахівцями 

науково-дослідних організацій, лекції та доповіді провідних вітчизняних і зарубіжних 

фахівців, що ознайомлюють молодь з новітніми досягненнями науки.  

5.4. Пропонувати претендентів на здобуття національних і міжнародних молодіжних 

премій, стипендій, грантів тощо.  

5.5. Вносити пропозиції щодо проведення наукових конференцій та семінарів 

молодих вчених. 

5.6. Мати представництво у складі Вченої Ради Інституту. 

5.7. Здійснювати моніторинг виконання індивідуальних навчальних планів 

аспірантів Інституту. 

5.8. Розглядати навчальні програми аспірантури Інституту та вносити рекомендації 

щодо змін до навчальних програм аспірантури. 

 

Стаття 6. ВТРАТА ЧЛЕНСТВА В РМВ 

6.1. Членство в РМВ припиняється з моменту звільнення особи з ІЯД НАН України. 

6.2. Член РМВ має право вийти з її складу, про що інформує голову РМВ або 

повідомляє особисто членів РМВ на засіданні. Ухвала про вихід з Ради приймається на 

засіданні РМВ. 

6.3. Підставою для виключення з РМВ є відсутність відповідного члена протягом 

трьох засідань поспіль без поважної причини (відрядження, відпустка, лікарняний, форс-

мажорні обставини тощо), особливо якщо він ставиться безвідповідально до покладених 

обов’язків, не відповідає на електронні листи, не повідомляє попередньо про 
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неможливість бути присутнім на засіданні. Рішення ініціюється Головою РМВ і набуває 

чинності у разі позитивного голосування більшої половини від усього складу членів РМВ. 

6.4. Зміни в складі РМВ затверджується раз на рік Вченою радою Інституту. 

6.5. При досягненні аспірантом або співробітником Інституту 36-річного віку (для 

докторів наук 41-річного віку) членство в РМВ припиняється на найближчому засіданні, 

але може бути продовжене до кінця терміну дії РМВ у разі позитивного таємного 

голосування кваліфікованої більшості (не менше 2/3) членів РМВ. 

6.5. Склад РМВ зберігає свої повноваження до перевиборів. 

 

Стаття 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Зміни до Положення про Раду молодих вчених Інституту ядерних досліджень 

НАН України можуть вноситися РМВ на засіданнях кваліфікованою більшістю (мінімум 

2/3 голосів від складу РМВ) або на загальних зборах молодих вчених більшою половиною 

голосів. При одночасній підготовці двох проєктів змін до Положення (від Ради молодих 

вчених та від Загальних зборів молодих вчених) проєкт, схвалений на загальних зборах 

має пріоритет над проектом, схваленим на засіданні чинної РМВ.  

7.2 Зміни до Положення затверджуються Вченою Радою Інституту і мають бути 

опубліковані на інтернет-сторінці РМВ. 

7.2. Реорганізацію РМВ виконує Вчена Рада Інституту згідно з чинним 

законодавством, відповідними документами НАН України та Статутом Інституту. 

 
 
 

Ухвалено на загальних зборах колективу наукової молоді ІЯД НАН України 

“ 18 ” жовтня 2021р.,  протокол № 1. 

 
 
 
 


