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1. Загальні положення 
1.1. Рада молодих вчених Інституту  фізіології ім. О.О. Богомольця  НАН України (далі – 

Рада) є колегіальним виборним дорадчим органом, що об’єднує молодих учених Інституту  

фізіології ім. О.О. Богомольця  НАН України (далі – Інститут).  

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами 

Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і НАН України, а також 

Статутом Інституту, наказами директора, рішеннями Вченої ради Інституту, цим 

Положенням про Раду молодих вчених Інституту (далі – Положення), розробленим на основі 

Типового положення про Раду молодих вчених при органах виконавчої влади, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 822. 

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про 

вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність». 

1.4. Під молодим вченим у цьому Положенні розуміється вчений віком до 35 років включно, 

який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня. Вища освіта за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти 

ступеня магістра.  

1.5. Членами Ради можуть бути наукові працівники та аспіранти Інституту (денної форми 

навчання), що відповідають законодавчому визначенню молодих вчених (на момент 

обрання). Молоді вчені, які працюють в Інституті за сумісництвом менше ніж на 0,5 ставки, 

не можуть бути членами Ради, але можуть залучатись для організації та проведення 

наукових заходів та здійснення інших функцій Ради. 

1.6. Рада покликана сприяти професійному становленню й науковому розвитку молодих 

вчених, накопиченню досвіду наукових досліджень, творчому зростанню, максимальному 

використанню наукового потенціалу молоді Інституту. 

1.7. Діяльність членів Ради здійснюється на громадських засадах. 

1.8. Рада здійснює свою діяльність на основі принципів добровільності, рівноправності всіх 

членів Ради, самоврядування, законності, гласності, відкритості та прозорості.  

 

2. Мета, завдання і основні напрями діяльності Ради 
2.1. Рада здійснює свою діяльність з метою забезпечення активної участі молодих вчених 

Інституту у проведенні наукових досліджень, а також представництва, захисту і реалізації 

їхніх прав та інтересів. 

2.2. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 

2.2.1. сприяє взаємодії між керівництвом Інституту та молодими вченими, представляє 

інтереси молодих вчених в Інституті, організаціях і об'єднаннях різного рівня, державних та 

громадських організаціях і сприяє наданню допомоги у вирішенні проблем молодих вчених; 

2.2.2. бере участь у підготовці пропозицій щодо правових  і  соціально-економічних  умов  

для залучення молодих вчених до роботи в різних галузях науки, стимулювання їх 

професійної діяльності, сприяння підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та 

професійної активності; 

2.2.3. сприяє залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню 

колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів; 

2.2.4. підтримує молодих вчених у проведенні ними, науково-організаційних, наукових та 

освітніх заходів; 

2.2.5. сприяє розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її інтеграції до світового 

та Європейського дослідницького простору. 

 

2.3. Для реалізації цих завдань Рада: 

2.3.1 представляє інтереси молодих вчених в Інституті, організаціях і об'єднаннях різного 

рівня, державних та громадських організаціях і сприяє наданню допомоги у вирішенні 

проблем молодих вчених; 
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2.3.2. бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать 

до її компетенції; 

2.3.3. забезпечує інформаційний обмін між молодими вченими; 

2.3.4. сприяє налагодженню професійних контактів між науковими установами, закладами 

вищої освіти України та іноземними науковими установами та організаціями для 

поглиблення наукової співпраці та спільного проведення заходів з наукової, освітньої 

діяльності. 

2.3.5. подає офіційні звернення, запити, листи до Дирекції Інституту та органів НАН України 

з питань, що належать до її компетенції. 

   

3. Порядок формування Ради 
3.1. Рада формується з числа осіб визначених п.п. 1.5. цього Положення, які представляють у 

складі Ради відповідні наукові підрозділи Інституту, по одному представнику від кожного 

наукового підрозділу. Чисельність членів Ради відповідає чисельності наукових підрозділів 

Інституту. Якщо від відділу подається декілька кандидатур, то представником відділу стає 

перший у списку, інші кандидати можуть приймати участь у рейтинговому голосуванні на 

вакантні місця у Раді. У разі відсутності подачі представника певним підрозділом, 

відповідний член Ради обирається за квотою даного підрозділу рейтинговим голосуванням із 

числа молодих вчених Інституту, які подали заяви на членство в Раді. Рада обирається на 

загальних зборах молодих вчених шляхом таємного голосування простою більшістю від 

присутніх на засіданні. 

3.2. До складу Ради входять голова Ради, його заступник, секретар Ради та члени Ради. 

Голова Ради обирається на загальних зборах молодих вчених не рідше, ніж раз на 3 роки 

шляхом таємного голосування простою більшістю від присутніх на засіданні. Заступник та 

секретар обираються із членів Ради на її засіданні шляхом простого голосування при 

присутності не менше 2/3 членів складу Ради. Головою Ради може бути молодий вчений, 

який має ступінь доктора філософії (кандидата наук) або вище. 

3.3. Загальні збори молодих вчених Інституту вважаються правомочними, якщо на них 

присутні не менше половини молодих вчених Інституту. Рішення Ради, якщо не вказано інше 

в Положенні приймаються простою більшістю голосів молодих вчених Інституту, присутніх 

на зборах. 

3.4. Для формування складу Ради, наукові підрозділи Інститут подають письмову заяву 

представника свого відділу, що відповідає п.п.1.5. цього Положення Заступнику директора 

Інституту з наукової роботи. Вказані представники формують ініціативну групу (далі - 

Ініціативна група), яка організовує загальні збори молодих вчених Інституту для виборів 

Голови та Ради молодих вчених Інституту згідно п.п. 3.1.   

3.5. Висунення кандидата у члени Ради здійснюють на підставі письмової заяви. Заява 

обов’язково повинна містити таку інформацію про кандидата: 

прізвище, ім’я, по батькові (повністю); 

дата та рік народження; 

номер мобільного телефону й адреса електронної пошти; 

назва структурного підрозділу, у якому навчається/працює заявник; 

посада, науковий ступінь, вчене звання (за наявності); 

теми захищених дисертацій із зазначенням року захисту (за наявності); 

кількість опублікованих на момент подання заяви наукових праць (за   наявності); 

згода на обробку персональних даних; 

дата подання заяви й особистий підпис заявника. 

3.6. Не пізніше ніж за 30  календарних днів до  проведення зборів для  голосування складу  

Ради та виборів Голови Ради, Інститут оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті 

повідомлення про дату, час і  місце проведення Загальних зборів молодих вчених Інституту, 

а також бланк заяви для кандидатів у члени Ради.  

3.7. Не пізніше ніж за 7 календарних днів до проведення зборів на офіційному веб-сайті 

Інституту оприлюднюється список кандидатів у члени Ради. 
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3.8. Вибори Голови Ради та Ради 

3.8.1. Зібрання загальних зборів молодих вчених Інституту може відбуватися на очному 

засіданні. 

3.8.2. На загальних зборах молодих вчених має бути присутній представник від Адміністрації 

Інституту, також можуть бути запрошені представники НАН України, які відповідають за 

роботу з молодими вченими. 

3.8.3. На загальних зборах молодих вчених, шляхом голосування відбувається вибори складу 

Ради, як вказано у п.п. 3.1. 

3.8.4. На загальних зборах молодих вчених Інституту, шляхом таємного голосування (проста 

більшість від присутніх на засіданні) обирається Голова Ради шляхом рейтингового 

голосування серед затвердженого складу Ради. Члени Ради, які дали самовідвід від їх 

обрання Головою Ради, в список не заносяться. Якщо в першому турі жоден претендент не 

набирає необхідну більшість голосів серед проголосувавших, проводиться другий тур 

голосування за перших двох осіб у рейтинговому списку. Головою Ради вважається той 

претендент, що набере просту більшість голосів у другому турі.  

3.8.5. Склад та Голова Ради затверджуються вченою Радою Інституту терміном на три роки.  

 

4. Вихід з числа членів Ради та заміна членів Ради, що вибули 
4.1. Молоді вчені можуть в будь-який час за власним бажанням піти з посади у складі Ради 

шляхом подання відповідної заяви голові Ради. Вакансія заповнюється таким чином: 

4.1.1. якщо з посади йде представник молодих вчених відділу, він в робочому порядку 

тимчасово заміщується представником того ж відділу шляхом відповідного рішення молодих 

вчених відділу з поданням заяви про включення до Ради за підписом кандидата. Його 

кандидатура затверджується Радою простим голосуванням; 

4.1.2. якщо з посади йде заступник голови Ради чи секретар, вакансія може бути замінена на 

засіданні Ради. Тимчасово його обов’язки можуть бути покладені головою Ради на одного з 

членів Ради; 

4.1.3. якщо з посади йде голова Ради, для заміщення посади мають відбутися позачергові 

загальні збори молодих вчених Інституту. Функцію Т.В.О. Голови Ради до проведення 

загальних зборів, виконує Заступник Голови Ради; 

4.2. Молоді співробітники вибувають зі своїх посад у складі Ради, по досягненні граничного 

віку, встановленого п.п. 1.5. цього положення. Їх заміщення відбувається згідно з пунктом 

4.1.; 

4.3. Аспіранти, що представляють свої відділи у складі Ради, автоматично вибувають по 

завершенні аспірантури (якщо вони не працевлаштовані в Інституті) та мають бути в 

робочому порядку замінені рішенням молодих вчених відділу іншим молодим вченим 

відділу.  

4.4. Виключення членів Ради рішенням Ради може здійснюватися у випадках: 

4.4.1. невиконання ними рішень Ради; 

4.4.2. звільнення з числа співробітників чи аспірантів Інституту; 

4.4.3. висловлення недовіри Голові або членам Ради з боку загальних зборів молодих вчених 

Інституту. 

4.5. Рада обирається на строк повноважень Голови Ради і переобирається на загальних 

зборах молодих вчених разом із Головою Ради згідно із п. 3.  

 

5. Права то обов’язки членів Ради 
5.1. Члени Ради мають право: 

5.1.1. обирати і бути обраним у керівні органи Ради; 

5.1.2. брати участь у засіданнях Ради, проявляти ініціативу, викладати свої погляди, вносити 

на розгляд будь-які пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх розглянутих 

питань; 

5.1.3. на підставі власного бажання, висловленого у встановленому порядку, у будь-який 

момент добровільно припинити своє членство в Раді; 
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5.1.4. подавати пропозиції до керівництва Інститута або Вченої Ради Інституту щодо 

удосконалення напрямків діяльності у відповідній сфері в частині, що стосується молодих 

вчених; 

5.1.5. одержувати від Інституту необхідну інформацію для забезпечення своєї діяльності; 

5.1.6. утворювати, в разі потреби, для виконання покладених на неї завдань постійні або 

тимчасові робочі групи, комісії тощо; 

5.1.7. організовувати проведення наукових конференцій, семінарів, та інших заходів, що 

спрямовані на підвищення наукової активності молодих вчених. 

5.2. Члени Ради зобов’язані: 

5.2.1. дотримуватися цього Положення і виконувати рішення Ради; 

5.2.2. виконувати прийняті на себе зобов’язання, керуватися у своїй діяльності метою, 

завданнями і напрямами діяльності Ради; 

5.2.3. у будь-якій своїй діяльності, що стосується компетенції Ради, дотримуватись рішень 

Ради.  

6. Склад Ради 
6.1. Рада молодих вчених складається з наукових співробітників Інституту та аспірантів 

денної форми навчання Інституту.  

6.2. До складу ради входять голова Ради, заступник голови, секретар та представники від 

відділів (квота відділу - 1 молодий вчений). Формування Ради відбувається згідно з п.п. 3.1 

та 3.2. 

6.3. Голова Ради: 

6.3.1. організує і керує роботою Ради протягом періоду власних повноважень; 

6.3.2. представляє інтереси Ради перед дирекцією Інституту, при взаємодії з юридичними чи 

фізичними особами, виконує інші представницькі функції; 

6.3.3. здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно до цього Положення; 

6.3.4. підписує документи, що стосуються діяльності Ради; 

6.3.5. згідно з рішенням Вченої ради Інституту, входить до неї по квоті молодих вчених 

Інституту з правом голосу; 

6.3.6. приймає рішення про скликання і терміни проведення чергового засідання Ради, 

вирішує інші питання підготовки і проведення засідання Ради; 

6.3.7. головує на засіданнях Ради; 

6.3.8. не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами молодих вчених 

Інституту та Вченою радою Інституту;  

6.3.9. у випадку, коли голова Ради на підставі власного бажання, висловленого у 

встановленому Радою порядку, добровільно припиняє свої функції голови Ради і своє 

членство в Раді, його обов’язки виконує заступник Голови, який 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. 

6.4. Заступник голови Ради: 

6.4.1. здійснює загальну, координаційну діяльність Ради;  

6.4.2. здійснює налагодження наукової співпраці з радами молодих вчених НАН України в 

Україні та з молодими вченими за кордоном; здійснює інформування про діяльність Ради на 

офіційному сайті Інституту.  

6.5. Секретар Ради: 

6.5.1. веде протокол засідань Ради та Загальних зборів молодих вчених; 

6.5.2. здійснює інформування членів Ради про чергові засідання Ради та про наукові заходи 

Інституту та інших науково-педагогічних установ фізіологічного, біофізичного та 

патофізіологічного спрямування.  

 

7. Порядок роботи Ради 
7.1. Рада проводить свої засідання в міру необхідності не рідше одного раз у квартал. 
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7.2. Рада вважається правомочною приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не 

менше 2/3 членів Ради. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю 

голосів. За необхідності, можуть проводитись таємні голосування. 

7.3. Рада правомочна приймати рішення з питань, що відносяться до компетенції своєї 

діяльності. 

7.4. Рішення, що вимагають для своєї реалізації  адміністративних або матеріальних витрат з 

боку Інституту узгоджуються з дирекцією Інституту. 

7.5. Фінансування діяльності Ради здійснюється зі спеціального фонду відповідно до річного 

кошторису, затверджуваного директором Інституту при наявності можливості. 

 

8. Взаємодія Ради і Дирекції Інституту 
8.1. Дирекція Інституту надає Раді організаційну, консультаційну і матеріальну підтримку 

(останнє у разі можливості): 

8.1.1. у здійсненні будь-якої діяльності, передбаченої цим Положенням; 

8.1.2. в одержанні своєчасної інформації, що стосується наукової молоді Інституту. 

8.2. Відповідальність за координацію роботи Ради з керівництвом Інституту покладається на 

заступника директора з наукової роботи. 

8.3. На засіданнях Ради може бути присутній представник Адміністрації Інституту. 

 

9. Загальні збори молодих вчених 
9.1. Загальні збори молодих вчених скликаються при необхідності, але не рідше ніж 1 разу на 

рік. 

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

9.2.1. обирають голову Ради та склад Ради;  

9.2.2. заслуховують і затверджують звіт Ради; 

9.2.3. обговорюють найважливіші питання діяльності і чергові завдання Ради; 

9.2.4. пропонують і розглядають зміни до Положення про діяльність Ради, які 

затверджуються на Вченій Раді Інституту. 

9.3. Загальні збори є правомочними за присутності не менше половини від загальної 

кількості молодих вчених Інституту; 

9.4. Рішення Загальних зборів вважається чинним, якщо за це рішення проголосувало більше 

половини присутніх, якщо не вказано окремо у цьому Положенні. 

 

10. Порядок внесення змін в Положення 
10.1. Доповнення і зміни до цього Положення приймаються: 

10.1.1. на засіданні Ради у вигляді рішення, яке вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало не менше двох третин членів Ради. 

10.1.2. ухвалюються на загальних зборах молодих вчених Інституту простою більшістю 

голосів присутніх. 

10.2. Зміни і доповнення вступають в силу після їх ухвалення Вченою Радою Інституту та 

затверджуються наказом Директора Інституту. 

 

11. Прикінцеві положення 
11.1. Це Положення набирає чинності з моменту ухвалення Вченою радою Інституту та 

затверджуються Директором Інституту. 

11.2. Положення про Раду та зміни до нього затверджуються директором Інституту 

11.3. По закінченню терміну повноважень Ради формується новий її склад. Рада 

попереднього складу зобов’язана в термін не більше одного місяця після закінчення своїх 

повноважень організувати формування нового складу Ради та провести вибори її керівництва 

у порядку, визначеному цим Положенням. 


