


1. Загальні положення 

1.1. Рада молодих вчених (далі - Рада) Інституту відновлюваної енергетики 

(далі – Інститут) Національної академії наук України (далі – НАН України) при 

Відділенні фізико-технічних проблем енергетики (далі – Відділенні) є 

колегіальним органом Інституту, що об’єднує молодих вчених та науковців 

Інституту. Положення про Раду молодих вчених Інституту затверджується 

Вченою радою Інституту. 

1.2. Молодим вченим є науковий співробітник, аспірант віком до 35 років, 

який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений 

віком до 40 років, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в 

докторантурі. 

1.3. Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, 

Статутом НАН України, Статутом Інституту, постановами і розпорядженнями 

Президії НАН України і цим положенням. 

1.4. Інститут надає необхідну матеріальну і організаційно-технічну 

допомогу для роботи Ради та реалізації її проєктів. 

1.5. Діяльність Ради здійснюється на громадських засадах та базується на 

принципах: наукової етики, свободи наукової творчості, рівноправності всіх 

членів Ради, гласності та відкритості у роботі, добровільності і колегіальності, 

демократичності, періодичної виборності та звітності. 

2. Мета, завдання і основні напрямки діяльності Ради 

2.1. Мета: 

2.1.1. Рада здійснює свою діяльність з метою забезпечення активної участі 

молодих вчених Інституту у проведенні наукових досліджень та 

представництва, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, соціально-

побутових інтересів і прав.  

2.2. Основні завдання Ради: 

2.2.1. Об'єднання і організація молодих вчених Інституту для успішної 

наукової діяльності і розвитку професійних контактів з іншими установами 

НАН України та вищими навчальними закладами в Україні та за її межами. 

2.2.2. Сприяння у проведенні молодими вченими їх наукової діяльності, 

готувати пропозиції щодо розвитку системи їх грантової, стипендіальної та 

інших форм підтримки. 

2.2.3. Надання допомоги молодим вченим Інституту у створенні 

сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності, підвищенню 

кваліфікації, реалізації творчого потенціалу. 

2.2.4. Підтримувати молодих вчених Інституту у проведенні ними 

наукових, науково-організаційних та науково-освітніх заходів. 



2.2.5. Сприяння реформуванню наукової сфери України, НАН України з 

метою успішного розвитку науки в Україні та інтеграції до Європейського та 

світового дослідницького простору. 

2.3. Основні напрямки діяльності Ради: 

2.3.1. Представляти інтереси молодих вчених на засіданнях Бюро 

Відділення та в наукових установах НАН України, в державних та громадських 

організаціях та надавати допомогу у вирішенні їх проблем. 

2.3.2. Підтримка ініціатив з різних питань наукового і громадського життя 

та формування пропозицій, що стосується діяльності молодих вчених, надання 

інформації про премії, стипендії, гранти, конференції та інші заходи щодо 

участі наукової молоді. 

2.3.3. Сприяти налагодженню професійних контактів між науковими 

установами НАН України для покращення співробітництва з науковими, 

молодіжними, освітніми, студентськими, благодійними та іншими 

організаціями, в тому числі міжнародними, університетами тощо. 

2.3.5. Сприяння участі молодих вчених у міжнародних, 

загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших наукових 

проектах і програмах, конференціях, семінарах тощо. 

2.3.6. Популяризувати науку в українському суспільстві, створювати та 

підтримувати інформаційні ресурси Ради з метою ознайомлення про власну 

діяльність, надання інформаційної підтримки молодим вченим Інституту. 

2.3.7. Здійснення іншої діяльності, що не суперечить чинному 

законодавству України, статуту Відділення та цьому положенню. 

2.2.6. Делегування членів Ради для роботи у експертних комісіях 

Відділення для розгляду питань присудження премій молодим вченим та з 

інших питань, що стосуються молодих вчених та діяльності Ради. 

 

3. Структура та організація роботи Ради  

3.1. До складу Ради входять голова ради, секретар Ради та члени Ради. 

3.2. Члени Ради впродовж місяця після формування Ради обирають своє 

керівництво: Голову, секретаря Ради. Вибори вважаються правомірними, якщо 

за це рішення проголосувало більше половини складу членів Ради. 

3.3. Склад Ради та її керівництво затверджуються рішенням Вченої ради 

Інститутом. 

3.4. Голова Ради: 

3.4.1. Організовує і керує роботою Ради протягом періоду власних 

повноважень. 



3.4.2. Представляє інтереси Ради перед дирекцією Інституту, при взаємодії 

з юридичними чи фізичними особами, несе на собі інші представницькі 

функції. 

3.4.3. Здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно до цього 

Положення. 

3.4.4. Згідно рішення Вченої ради Інституту, входить до неї з правом 

дорадчого голосу. 

3.4.5. Приймає рішення про скликання і терміни проведення чергового 

засідання Ради, вирішує інші питання підготовки і проведення засідання Ради. 

3.4.6. Головує на засіданнях Ради. 

3.4.7. Не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами 

молодих вчених Інституту. 

3.4.8. У випадку коли голова Ради на підставі власного бажання, 

висловленого у встановленому Радою порядку, добровільно припинив свої 

функції голови Ради і своє членство в Раді, Рада зі свого складу обирає 

тимчасового голову Ради, що зобов’язаний внести до порядку денного 

найближчих Загальних зборів молодих вчених вибори голови Ради і провести ці 

Загальні збори в термін не більш одного місяця. 

3.5. Секретар Ради: 

3.5.1. Секретар веде протокол засідань Ради та Загальних зборів. 

3.5.2. Здійснює інформування членів Ради про чергові засідання Ради та 

про наукові заходи Інституту та інших науково-педагогічних установ 

юридичного спрямування.  

4. Порядок роботи Ради 

4.1. Рада проводить свої засідання в міру необхідності. 

4.2. Рада вважається правомірною приймати рішення, якщо на її засіданні 

присутні більше половини членів Ради. Рішення приймаються відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів. 

4.3. Рада правомірна приймати рішення з будь-яких питань своєї 

діяльності. 

5. Взаємодія Ради і Дирекції Інституту 

5.1. Дирекція Інституту надає Раді організаційну, консультаційну і 

матеріальну підтримку: 

5.1.1. У здійсненні будь-якої діяльності, передбаченої цим Положенням. 

5.1.2. В одержанні в повному обсязі своєчасної інформації, що стосується 

наукової молоді Інституту. 

 



6. Загальні збори молодих вчених 

6.1. Загальні збори молодих вчених скликаються не рідше двох разів на 

рік. 

6.2. Загальні збори на своєму засіданні відповідно до порядку денного: 

6.2.1. Обирають голову Ради, заступників та секретаря.  

6.2.2. Заслуховують і затверджують звіт Ради. 

6.2.3. Обговорюють найважливіші питання діяльності і чергові завдання 

Ради. 

6.2.4. Приймають Положення про діяльність Ради, розглядають і вносять 

зміни в це Положення. 

6.2.5. Загальні збори є легітимними за присутності не менше третини від 

загальної кількості молодих вчених Інституту. 

6.3. Рішення Загальних зборів вважається чинним, якщо за це рішення 

проголосувало більше половини присутніх на Загальних зборах молодих 

вчених Інституту. 

7. Порядок внесення змін в Положення 

7.1. Доповнення і зміни до цього Положення затверджуються Вченою 

радою Інституту за поданням Ради молодих вчених Інституту. 

8. Прикінцеві положення 

8.1. Це Положення набирає чинності з моменту затвердження Вченою 

радою Інституту за умови його схвалення Радою молодих вчених Інституту. 

 


