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ПОЛОЖЕННЯ 

про Комісію по роботі з науковою молоддю 

при вченій раді Інституту проблем кріобіології і кріомедицини (ІПКіК) НАН 

України 

1. Комісія по роботі з науковою молоддю ІПКіК НАН України (далі – Комісія) 

створюється рішенням вченої ради ІПКіК НАН України та є її дорадчо-

консультативним органом. 

2. Основними завданнями Комісії є: 

– участь у підготовці та реалізації заходів для розвитку творчого потенціалу 

молодих вчених, сприяння залученню молодих обдарованих випускників вищих 

навчальних закладів до навчання в аспірантурі Інституту, професійного зростання 

молодих учених, сприяння їхнього працевлаштування та створення умов для 

праці, запобігання їх відтоку з Інституту. 

– координація зусиль адміністрації і науковців Інституту щодо вирішення питань 

залучення, професійної підготовки і закріплення талановитої наукової молоді в 

ІПКіК НАН України, створення необхідних умов для розвитку їхнього творчого 

потенціалу; 

– сприяння підвищенню ефективності наукової діяльності молодих учених; 

– сприяння створенню належних умов для проведення наукової роботи та 

навчання молодих учених в аспірантурі; 

– підтримання зв’язків з органами державної влади, науковими та науково-

освітніми установами України, зарубіжними науковими організаціями з питань 

підготовки молоді та створення умов для мотивації талановитих молодих учених; 

– залучення молодих вчених Інституту до участі у конкурсах на здобуття 

державних та академічних премій, стипендій, грантів та інших заходів з 

підтримки наукової молоді; 

– разом з адміністрацією Інституту рекомендує найбільш успішних молодих 

науковців для виступів з науковими повідомленнями на зборах відділення 

Президії НАН України; 



 

 

 – залучення молодих талановитих вчених до участі у роботі кафедри ЮНЕСКО, 

використовуючи спільні можливості кафедри та Інституту в міжнародних 

наукових комунікаціях, наданні їм фінансових можливостей для короткочасних 

зарубіжних стажувань у центрах з проблем кріобіології та кріомедицини, виступів 

з науковими доповідями на зарубіжних форумах; 

– сприяння роботі Ради молодих вчених ІПКіК НАН України та за потреби 

заслуховування звітиів про її діяльність; 

– розглядання стану підготовки молодих фахівців та підготовка відповідних 

пропозицій на розгляд вченої ради; 

– сприяння організації та проведенню наукових конференцій, семінарів, наукових 

шкіл молодих учених та участі їх в інших наукових, науково-організаційних та 

науково-освітніх заходах; 

– розглядання пропозиції щодо заохочення та підтримки молодих учених 

стосовно одержання премій, стипендій, грантів. 

3. Комісія складається з голови, його заступника, секретаря, і членів – 

представників відділів інституту, які є висококваліфікованими спеціалістами в 

галузі кріобіології та кріомедицини. Вибори голови комісії, його заступника та 

секретаря проводяться шляхом голосування усіх членів Комісії. Комісія в складі 5 

науковців затверджується рішенням вченої ради Інституту терміном на 3 роки. 

Зміни у склад Комісії впродовж терміну її функціонування вносяться рішеннями 

Комісії та обговорюються вченою радою Інституту. 

4. Основною формою роботи Комісії є її засідання. Засідання проводить голова 

Комісії, а в разі його відсутності – його заступник. Засідання проводяться згідно 

плану роботи, затвердженого вченою радою Інституту. Комісія приймає рішення 

більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. Засідання Комісії є 

правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів. 

5. Голова Комісії у разі потреби може ініціювати створення разових Комісій. 

Рішення про їхнє створення приймає Комісія, а її склад затверджує голова Комісії.  

6. У своїй діяльності Комісія підзвітна вченій раді ІПКіК НАН України. 
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