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1. Загальні положення 

1.1. Рада молодих вчених (далі – РМВ) Інституту проблем кріобіології і кріомедицини   

НАН України є колегіальним органом при Дирекції та Вченій Раді Інституту   

проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (далі – Інститут). РМВ   

об’єднує молодих вчених, які є співробітниками, аспірантами та/або докторантами   

Інституту та беруть участь у науковій роботі Інституту.    

1.2. Вік молодого вченого визначається відповідно до Закону України «Про наукову   

та науково-технічну діяльність». Молодим вченим є вчений 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. РМВ покликана сприяти професійному становленню та науковому розвитку   

молодих вчених, накопиченню професійного досвіду, творчому зростанню,   

максимальному використанню наукового потенціалу молоді Інституту.   

1.4. У своїй діяльності РМВ керується чинним законодавством України, Статутом   

НАН України, постановами і розпорядженнями Президії НАН України, 

Положеннями Рад молодих вчених при НАН України та Відділенні біохімії,   

фізіології і молекулярної біології, Статутом Інституту і даним Положенням.   

1.5. Діяльність членів 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.    

1.6. Діяльність РМВ може перевірятися раз на рік Дирекцією або Вченою Радою   

Інституту.   

 

2. Мета, завдання і основні напрямки діяльності РМВ 

2.1. Мета РМВ 

РМВ здійснює свою діяльність з метою представництва, захисту і реалізації  

професійних, інтелектуальних, юридичних, соціально-побутових інтересів і прав  наукової 

молоді у науковій установі, в якій вони працюють.   

2.2. Завдання РМВ:   

2.2.1. Обговорення та сприяння вирішенню проблем науково-виробничої та   

культурно-спортивної діяльності молодих науковців, а також підвищенню   

професійного рівня наукової молоді Інституту.   

2.2.2. Інформування молодих вчених про наукові заходи, які проводяться в   

Інституті та за його межами (конференції, конгреси, з'їзди, семінари,   

симпозіуми тощо).   

2.2.3. Активна участь в організації та проведенні (за згодою Вченої Ради   

Інституту) конференції молодих вчених Інституту для стимулювання їх   

наукових досліджень.   

2.2.4. Здійснення захисту прав наукової молоді на Вченій Раді та на засіданнях   

Дирекції Інституту, висловлення думки наукової молоді з різних аспектів   

професійної діяльності.   

2.2.5. Розгляд питань щодо попередньої оцінки робіт, що висуваються на здобуття   

(присудження) стипендій, премій та грантів для молодих науковців.   

Результати оцінки обговорюються представником РМВ під час роботи Комісії   

з роботи з молоддю при Вченій Раді Інституту.    



2.2.6. Для виконання вищевказаних завдань, за рішенням Вченої Ради Інституту,   

Голова РМВ входить до складу Вченої Ради Інституту з правом голосу.   

2.2.7. Фінансування програм, які пропонуються РМВ і узгодженні з Дирекцією   

Інституту, здійснюється за рахунок коштів Інституту та доброчинних   

спонсорських внесків.  

 

 

3. Структура РМВ, права та обов’язки її членів    

3.1. Членами РМВ Інституту можуть бути молоді вчені, які є співробітниками   

Інституту та беруть активну участь у науково-дослідницькій роботі, або аспіранти   

та докторанти, які виконують дисертаційну роботу в Інституті. Загальна кількість   

членів РМВ повинна бути не менше 5 осіб. РМВ обирається строком на два роки.   

 

3.2. Голова РМВ:   

3.2.1. Організує та керує роботою РМВ упродовж періоду повноважень.   

3.2.2. Представляє інтереси РМВ перед Дирекцією та Вченою Радою Інституту,   

під час взаємодії з юридичними або фізичними особами, несе інші   

представницькі функції.   

3.2.3. Здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно до цього   

Положення.   

3.2.4. За згодою РМВ, підписує документи, які стосуються діяльності РМВ.   

3.2.5. Згідно з рішенням Вченої Ради, входить до неї з правом голосу.   

3.2.6. Приймає рішення про скликання і визначає терміни проведення Загальних   

зборів молодих вчених Інституту, чергового засідання РМВ, вирішує інші   

питання з підготовки і проведення засідання РМВ.   

3.2.7. Головує на засіданнях РМВ.   

3.2.8. Звітує про проведену роботу під час Загальних зборів.    

3.2.9. У випадку, коли Голова РМВ складає свої повноваження або своє членство в   

РМВ, керівництво РМВ переходить до Заступника Голови РМВ, який   

зобов’язаний винести до порядку денного найближчих зборів РМВ питання   

про вибори Голови РМВ і провести збори РМВ у термін не більший одного   

місяця.   

 

3.3. Функції Заступника Голови РМВ:   

3.3.1. Головує на засіданнях РМВ за відсутності Голови РМВ.   

3.3.2. Виконує представницькі або інші повноваження Голови РМВ відповідно до   

письмового доручення Голови РМВ.   

3.3.3. У разі припинення повноважень Голови РМВ, керує роботою РМВ та   

виконує функції голови РМВ до обрання нового Голови РМВ на найближчих   

зборах РМВ.   

3.4. Функції Секретаря РМВ   

3.4.1. Веде протокол засідань РМВ.  

 

3.4.2. Здійснює інформування членів РМВ про чергові засідання РМВ.   

 

3.5. Права члена РМВ:   

3.5.1. Бути обраним Заступником Голови або Секретарем РМВ.   



3.5.2. Брати участь у засіданнях РМВ, проявляти ініціативу, викладати свої   

погляди, вносити на розгляд будь-які пропозиції та брати участь у вільному   

обговоренні всіх розглянутих питань.   

3.5.3. За власним бажанням, висловленим у встановленому РМВ порядку, у будь-  

який момент добровільно припинити своє членство в РМВ.   

 

3.6. Член РМВ, включаючи Голову, Заступника Голови та Секретаря РМВ,   

зобов’язаний:   

3.6.1. Дотримуватися цього Положення і виконувати рішення РМВ.   

3.6.2. Виконувати прийняті на себе зобов’язання, керуватися у своїй діяльності   

метою, завданнями і напрямками діяльності РМВ.   

3.6.3. У будь-якій своїй діяльності, яка стосується компетенції РМВ, суворо   

дотримуватися рішень РМВ.    

 

4. Порядок формування РМВ   

4.1. Проведення виборів Голови та Членів РМВ   

4.1.1. Вибори Голови та Членів РМВ організує попередній склад РМВ, що є   

чинним на момент виборів. Вибори РМВ проводяться під час Загальних   

зборів, на яких присутні не менш 50% молодих вчених Інституту. Дата   

Загальних зборів оголошується не менше ніж за 2 тижні до їх проведення.    

4.1.2. Загальні збори скликаються раз на рік. Відповідно до порядку денного члени   

РМВ на загальних зборах заслуховують і затверджують звіт РМВ,   

обговорюють найважливіші питання діяльності та чергові завдання РМВ,   

приймають Положення про діяльність РМВ, розглядають і вносять зміни до   

Положення, проводять вибори Голови та Членів РМВ.   

4.1.3. Загальні збори є правочинними, якщо на них присутні не менше 2/3 членів   

РМВ та 2/3 молодих вчених Інституту. Право голосу при прийнятті рішень   

загальними зборами мають члени Ради та присутні молоді вчені Інституту.   

Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на загальних   

зборах.   



 

4.1.4. Висунення кандидатур на посаду Голови та Членів РМВ починається після   

оголошення дати Загальних зборів. Кандидатури на посаду Голови та членів   

РМВ можуть бути визначені шляхом самовисунення, висування від групи   

молодих вчених (не менше трьох осіб), рекомендації Комісії з роботи з   

молоддю при Вченій Раді Інституту (форма у додатку). Кандидатом на пост   

Голови РМВ повинен бути молодий вчений (кандидат або доктор наук),   

членом РМВ – будь-який молодий вчений Інституту. Висунення кандидатур   

закінчується за тиждень до Загальних зборів. РМВ після отримання згоди   

кандидатів формує та оголошує список претендентів.   

4.1.5. Голосування здійснюється на Загальних зборах. Для цього з-поміж   

присутніх обирається лічильна комісія у складі трьох осіб (відкритим   

голосуванням)  і починається процедура голосування. Голосування   

проводиться таємно з використанням бюлетенів (форма у додатку).   

Підрахунок голосів проводиться безпосередньо на Загальних зборах,   

результати оголошуються одразу після підрахунку. Головою РМВ обирається   

кандидат, який набрав просту більшість голосів серед тих, хто проголосував   

на виборах РМВ. Членами РМВ стають кандидати, які набрали більшу   

кількість голосів залежно від кількості вакантних посад у складі РМВ.   

Протягом двох днів протокол Загальних зборів подається до Комісії з роботи з   

молоддю при Вченій Раді Інституту.   

 

4.2. Вибори Заступника Голови та Секретаря РМВ   

4.2.1. Заступник Голови та Секретар РМВ обираються під час першого засідання   

РМВ відкритим голосуванням усіх членів РМВ.   

4.2.2. Заступник Голови та Секретар РМВ обирається на 2 роки.   

 

4.3. Виключення з членів РМВ може здійснюватися у випадках:   

4.3.1. Письмового повідомлення про своє рішення вийти зі складу РМВ.   

4.3.2. Якщо член РМВ досяг 35-річчя (у випадку докторантів та докторів наук – 40   

років).   

4.3.3. РМВ шляхом голосування 2/3 голосів може виключати зі свого складу осіб,   

які своєю діяльністю чи бездіяльністю порушують роботу РМВ.  

  



 

 

5. Порядок роботи та контроль роботи РМВ   

5.1. Порядок роботи та періодичність зборів РМВ регламентуються Головою РМВ,   

Вченою Радою Інституту та Дирекцією Інституту.    

5.2. Рішення, які були прийняті на РМВ, затверджуються членами РМВ шляхом   

відкритого голосування простою більшістю та узгоджуються з Дирекцією   

Інституту.   

5.3. РМВ планує свою діяльність та звітує колективу молодих вчених під час   

Загальних зборів або Вченій Раді Інституту про виконання роботи раз на рік.   

5.4. РМВ може брати участь у проведенні щорічного конкурсу на кращу наукову   

публікацію молодих вчених та кращу доповідь на конференції Інституту.   

5.5. За узгодженням РМВ може брати участь у заходах, які проводяться Інститутом або   

Міжнародною Кафедрою ЮНЕСКО з кріобіології.   

 

6. Права ради молодих вчених   

6.1. Вносити рекомендації та пропозиції з будь-яких питань наукової, спортивної та   

культурної діяльності молодих вчених.    

6.2. Організовувати творчі зв’язки молодих вчених Інституту з вченими та фахівцями   

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

зарубіжних фахівців, що ознайомлюють молодь із новітніми досягненнями науки.    

6.3. Пропонувати претендентів на здобуття національних і міжнародних молодіжних   

премій, стипендій, грантів тощо.    

6.4. Вносити пропозиції щодо проведення наукових конференцій та семінарів молодих   

вчених.    

6.5. Мати представництво у складі Вченої Ради Інституту.   

 

7. Порядок внесення змін у Положення   

7.1. Доповнення та зміни, внесені в це Положення, приймаються Загальними зборами   

молодих вчених Інституту та затверджуються Дирекцією та Вченою Радою   

Інституту.   

7.2. Доповнення та зміни вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не   

менше 2/3 присутніх на Загальних зборах молодих науковців.    

 

8. Прикінцеві положення   

Дане Положення набирає чинності з моменту його прийняття на Загальних зборах   

молодих вчених та після погодження з Дирекцією Інституту.   



 

 

Додаток 1   
 

Форма для висунення кандидатур на посаду Голови та членів Ради  

молодих вчених    
 

Ми,  ______________________________________   
(П.І.Б)   

 
  ______________________________________   

(П.І.Б)   
 

  ______________________________________   
(П.І.Б)   

 

висуваємо на посаду Голови Ради молодих вчених Інституту проблем  

кріобіології і кріомедицини кандидатуру   

_____________________________________________   
(одна кандидатура, П.І.Б.)   

до Ради молодих вчених пропонуємо включити ________________   
_________________________________________________________   

(одна кандидатура, П.І.Б.)   

 

Дата   

Підписи   
______________________________________   

 

______________________________________   

 

______________________________________   



 

 

Додаток 2   

Бюлетень   

для голосування на виборах Ради молодих вчених   

Обрати одну кандидатуру на посаду Голови Ради молодих вчених   
 

П.І.Б. кандидата         

П.І.Б. кандидата        

П.І.Б. кандидата        

П.І.Б. кандидата        

П.І.Б. кандидата        

Проти всіх          

Обрати одну кандидатуру у члени Ради молодих вчених   
 

П.І.Б. кандидата          

П.І.Б. кандидата          

П.І.Б. кандидата          

П.І.Б. кандидата          

П.І.Б. кандидата          

П.І.Б. кандидата          

П.І.Б. кандидата        
 


