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ПОЛОЖЕННЯ 

про секцію «Кріобіологія» вченої ради Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України 

 

1. Загальні положення 

1.1. Дане положення встановлює вимоги до повноважень, завдань і 

функцій наукової секції «Кріобіологія» вченої ради Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України (далі – секція) та визначає порядок 

організації роботи секції. 

1.2. У даному положенні враховано вимоги Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», «Основних принципів організації та 

діяльності науково-дослідного інституту НАН України» затверджено 

постановою Президії Національної академії наук України № 159 від 

25.06.2002 р. зі змінами затвердженими постановою Президії Національної 

академії наук України № 09 від 14.01.2015) та Статуту Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України. 

1.3. Дотримання даного Положення обов'язкове для всіх осіб, які 

беруть участь у роботі секції «Кріобіологія».  

 

2. Повноваження, основні завдання та функції секції «Кріобіологія» 

вченої ради Інституту 

2.1. Секція є колегіальним органом управління науковою та науково-

організаційною діяльністю Інституту проблем кріобіології і кріомедицини 

НАН України (далі інститут). Секція «Кріобіологія» вченої ради виконує 

консультативно-дорадчі функції. Секція приймає рішення та виробляє 

рекомендації в межах своєї компетенції, що визначається даним положенням. 

2.2. Головним завданням секції є об’єднання зусиль наукових 

співробітників з метою забезпечення успішного проведення 
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фундаментальних і прикладних досліджень за науковими напрямами, 

затвердженими Президією НАН України, отримання нових наукових знань та 

сприяння науково-технічному прогресу. Секція «Кріобіологія» розглядає 

питання, пов’язані здебільшого з фундаментальними проблемами 

кріобіології: дослідження механізмів кріопошкодження та кріозахисту 

біологічних об’єктів різного рівня організації; обґрунтування застосування 

конкретних температур і/або режимів охолодження-відігрівання з 

використанням певних кріопротекторів для зберігання конкретного 

біооб’єкту з максимальним рівнем його збереженості; дослідження стійкості 

біооб’єктів при низьких температурах за умов дії різних біоактивних речовин 

з метою їх можливого використання як домішки до кріопротекторних 

сумішей; дослідження природних механізмів холодостійкості та ін. 

2.3. Робота секції «Кріобіологія» здійснюється згідно з планом на 

поточний рік. Секція збирається у строки, визначені планом роботи. 

Пропозиції щодо уточнення/корегування плану роботи секції, за 

необхідністю, розглядаються на засіданні секції за поданням Голови секції. 

План на наступний рік затверджується вченою радою інституту після 

розгляду та схвалення його секцією «Кріобіологія» на засіданні, що передує 

останньому у поточному році засіданні вченої ради інституту. Підготовка 

пропозицій до плану роботи на наступний рік покладається на керівників 

науково-дослідних робіт, завідувачів наукових підрозділів, провідних 

науковців інституту, Раду молодих вчених інституту. Пропозиції надходять 

до секретаря секції, і виносяться на розгляд у вигляді проекту плану на 

засіданні секції.  

2.4. До компетенції секції «Кріобіологія» належать питання щодо:  

1) обговорення стратегії розвитку інституту та перспективних напрямів 

його наукової і науково-технічної діяльності;  

2) попереднє проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики 

та результатів науково-дослідних робіт;  
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3) обговорення тем дисертацій здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії і наукових 

керівників (консультантів) з рекомендаціями до затвердження на вченій раді;  

4) перевірка ходу виконання дисертаційних робіт аспірантами, що 

закріплені за секцією «Кріобіологія»; 

5) обговорення видатних наукових праць для присудження премій, 

медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;  

6) обговорення запитів на відкриття нових науково-дослідних робіт та 

фінансових планів (кошторисів) наукової установи з наступним 

затвердженням на вченій раді;  

7) проведення наукових семінарів по дослідженнях запланованих 

здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня 

доктора філософії;  

8) проведення попереднього захисту дисертаційних робіт здобувачами 

наукових ступенів кандидата та доктора біологічних наук; 

9) участь у процедурі попередньої експертизи дисертації здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії 

на базі провідного відділу. 

2.5. Секція «Кріобіологія» має право приймати рішення, якщо на 

засіданні присутні не менше як половина її облікового складу, за винятком 

випадків висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де 

обов'язкова присутність двох третин складу секції. 

 

3. Формування секції «Кріобіологія» 

3.1. Проект списку кандидатів у члени секції вченої ради формується 

керівниками наукових підрозділів, що відносяться до секції (відділів НТК, 

кріобіофізики, кріобіохімії, кріоцитології, біохімії холодової адаптації, як 

правило, та окремих науковців інших підрозділів інституту, наукова 



4 
 

4 

 

діяльність яких має фундаментальний напрямок), шляхом надання голові 

секції списку кандидатур з попереднім обговоренням їх на зборах підрозділу. 

Особа, що увійшла у склад проекту списку кандидатів у члени секції 

«Кріобіологія» може бути не включена у список кандидатів за умов 

самовідводу своєї кандидатури. 

Член секції «Кріобіологія» може бути й членом інших секцій вченої 

ради.  

3.2 Склад секції «Кріобіологія» затверджується відкритим 

голосуванням на засіданні вченої ради інституту. 

3.3. Голова, його заступник та секретар секції обираються відкритим 

голосуванням з числа її членів. 

3.4. У разі відсутності голови секції його обов’язки виконує заступник 

голови секції.  

3.5. Часткові зміни у складі секції здійснюються в міру необхідності (у 

випадку вибуття раніше обраного члена секції) за поданням голови секції 

шляхом відкритого голосування членів вченої ради і затверджуються 

директором інституту. 

 

4. Обов’язки та права членів секції «Кріобіологія»  

4.1. Голова секції:  

 веде засідання секції;  

 організує роботу секції відповідно до затвердженого вченою радою 

плану;  

 організує роботу з виконання рішень секції;  

 у разі потреби надає повноваження вести поточне засідання секції 

вченої ради заступнику Голови секції або одному з членів секції;  

 у разі потреби надає повноваження виконувати обов’язки секретаря 

секції одному із членів секції;  
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 видає розпорядження і дає доручення з питань, віднесених до його 

компетенції;  

 представляє секцію на засіданнях вченої ради;  

 приймає рішення про перенесення чергового і дату позачергового 

засідання секції (за необхідністю);  

 вносить до порядку денного засідання секції позапланові питання, які 

потребують оперативного розгляду. 

4.2. Заступник голови секції «Кріобіологія» виконує обов’язки голови 

секції у разі його відсутності. 

4.3. Секретар секції «Кріобіологія»:  

 організовує та готує засідання секції;  

 здійснює контроль за своєчасним поданням усіх необхідних 

матеріалів до засідання секції;  

 розміщує оголошення про засідання секції з порядком денним не 

пізніше ніж за п’ять днів до засідання або забезпечує оповіщення членів 

секції у разі необхідності проведення термінових засідань; 

 веде протоколи засідань секції, підготовку та тиражування рішень 

секції;  

 проводить підготовку та вручення витягів з протоколів і рішень секції 

«Кріобіологія»;  

 веде діловодство секції, у тому числі зберігання справ згідно з 

номенклатурою;  

 виконує інші обов'язки у рамках професійної компетенції.  

Секретар секції у порядку підготовки до засідання секції вченої ради:  

 доводить інформацію про день засідання секції та порядок денний до 

її членів не менше ніж за п’ять днів до проведення засідання; 

 організовує, контролює підготовку матеріалів до засідання секції 

(проекти рішень секції, аналітичні, довідкові та звітні матеріали, що мають 
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бути завізовані особами, які відповідають за питання порядку денного 

засідання);  

 не менше ніж за три робочих дні до засідання знайомить голову 

секції «Кріобіологія» з проектами її рішень з питань порядку денного. 

Учений секретар у день засідання секції «Кріобіологія» організовує:  

 реєстрацію членів секції й інших учасників засідання;  

 забезпечення членів секції і запрошених осіб інформаційними 

матеріалами (за необхідності). 

4.4. Члени секції «Кріобіологія»: 

  зобов'язані брати участь у засіданнях (у разі неможливості участі в 

засіданні секції її члени зобов'язані завчасно інформувати голову секції або 

секретаря про причину відсутності); 

  мають право обирати і бути обраними у органи (комісії), що 

створюються секцією;  

 беруть участь у дебатах, вносять пропозиції, зауваження і поправки 

по суті обговорюваних на засіданні питань; 

 вносять пропозиції і зауваження щодо порядку роботи секції;  

 мають право отримувати інформацію в структурних підрозділах 

інституту в обсязі, необхідному для підготовки питання до обговорення на 

засіданні секції;  

 беруть участь у підготовці питань та проектів рішень секції, що 

виносяться на обговорення. 

 

5. Порядок підготовки питань, що вносяться на розгляд секції 

5.1. Матеріали з питань, включених до порядку денного (тези доповіді, 

проекти рішень тощо), надаються голові або секретарю секції в 

електронному вигляді не менше ніж за два дня до засідання секції.  

5.2. Доповідачі особисто відповідають за підготовку питань порядку 

денного, готують супровідні (проект рішення, інформаційну довідку, звітні 
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матеріали тощо) та ілюстративні (за необхідністю) матеріали для проведення 

засідання секції.  

5.3. Доповідачі зобов’язані:  

 проінформувати не менше ніж за день до засідання секції про 

необхідність забезпечення доповіді технічними засобами (ноутбук, проектор 

тощо);  

 дотримуватись встановленого регламенту доповіді. 

 

6. Порядок роботи секції «Кріобіологія» 

6.1. Організаційною формою роботи секції є її засідання. Засідання 

секції проводяться відкрито і гласно.  

6.2. Планові засідання секції проводяться один раз на місяць (за 

наявності питань, що виносяться на засідання секції). Засідання проводяться 

у актовій залі інституту або дистанційно. За розпорядженням голови секції 

місце і час проведення засідання можуть бути змінені.  

6.3. Позачергові засідання секції скликаються за розпорядженням 

голови секції за його ініціативою або за письмовою пропозицією групи 

членів секції.  

6.4. Перед початком засідання секції проводиться реєстрація членів 

секції та присутніх осіб. 

6.5. На засідання секції можуть бути запрошені представники інших 

підрозділів, установ, підприємств, організацій, громадських об'єднань, 

трудових колективів тощо. Персональний склад запрошених на засідання 

осіб затверджує Голова секції.  

6.6. Засідання секції є правочинним за присутності на ньому більше 

половини членів секції, у випадку вирішення кадрових питань – не менше 2/3 

складу секції.  

6.7 Голосування за проектами рішень проводиться у цілому або окремо 

по розділах і пунктах, а потім у цілому.  
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6.8. Контроль за виконанням рішень секції покладається на голову 

секції.  

 

7. Порядок голосування і прийняття рішень на засіданні секції 

«Кріобіологія»  

7.1. Рішення з розглянутих питань приймаються секцією відкритим або 

таємним (за попереднім рішенням секції) голосуванням. Право голосу на 

засіданні секції мають тільки її члени.  

7.2. Під час голосування з кожного питання член секції має один голос і 

подає його за пропозицію, проти неї, або утримується від прийняття рішення. 

Член секції зобов'язаний голосувати особисто.  

7.3. Секція має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не 

менше як 1/2 її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових 

питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де 

обов’язкова присутність 2/3 складу секції.  

7.4. Рішення секції вважаються прийнятими, якщо за них 

проголосувало понад:  

 3/4 присутніх членів секції під час: розгляду питань про висування 

видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів для присудження 

премій та медалей, в тому числі міжнародних;  

 50 % присутніх членів секції (проста більшість) під час розгляду 

інших питань, у тому числі під час розгляду кадрових питань.  

7.5. Під час відкритого голосування:  

 голосування проводиться підняттям рук;  

 підрахунок голосів проводиться Головою або секретарем секції. За 

дорученням голови секції підрахунок голосів може здійснюватися членами 

лічильної комісії.  
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8. Протокол засідання секції «Кріобіологія». Порядок 

ознайомлення з матеріалами секції «Кріобіологія»  

8.1. На кожному засіданні  секції ведеться протокол.  

8.2. До протоколу засідання секції за необхідності додаються: 

аудіозапис, протоколи засідань лічильної комісії, явочні листки, документи, 

що регламентуються розглядом конкретних питань порядку денного (за 

необхідністю). Протокол підписується головуючим на засіданні та 

секретарем секції.  

8.3. Члени секції та особи, що доповідали на засіданні секції, мають 

право ознайомитися з протоколами засідань у секретаря секції. За їх вимогою 

секретар секції повинен надавати витяг з протоколу. 

8.4. Оригінали протоколів засідань секції та супутні документи 

зберігаються у секретаря секції, а потім у встановленому порядку здаються в 

архів на постійне зберігання.  

8.5. Порядок прийому, обліку, підготовки, оформлення, тиражування, 

зберігання і використання документів секції «Кріобіологія» повинен 

відповідати вимогам інструкції з діловодства. 

 

9. Прикінцеві положення 

9.1. Положення про секцію, зміни та доповнення до нього ухвалюються 

більшістю голосів членів вченої ради та затверджуються директором 

інституту.  

9.2. Процедури проведення засідань секції, розгляду питань, не 

передбачених цим положенням, приймаються на засіданні вченої ради 

більшістю голосів членів вченої ради, які взяли участь у голосуванні, 

оформляються протоколом і діють з дня їх прийняття. 


