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І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок діяльності ради молодих вчених 

(далі – Ради) в Інституті обдарованої дитини НАПН України (далі – Інститут). 
Положення про Раду та зміни до нього затверджуються Вченою радою 

Інституту. 

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про раду 

молодих вчених при органах виконавчої влади», постанови Президії НАПН 

України «Про затвердження Положення про Раду молодих вчених 
Національної академії педагогічних наук України», інших нормативно-

правових актів. 

1.3. Рада молодих вчених Інституту є колегіальним дорадчим органом, 

що об’єднує молодих вчених.  
1.4. Молодим вченим є вчений до 35 років, який має освіту не нижче 

другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років, який має 

науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі. 
1.5. Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, 

Статутом Інституту і цим Положенням. 

1.6. Рада координує свою діяльність із заступником директора з наукової 

роботи Інституту. 
1.7. Керівництво Інституту сприяє діяльності Ради. 

1.8. Діяльність Ради 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. 

1.9. Рада може мати свій бланк і логотип. 

 
2. Мета, основні завдання та напрями діяльності Ради 

 

2.1. Мета діяльності Ради полягає у сприянні захисту прав та інтересів молодих 
вчених, реалізації їх можливостей у  науковій, винахідницькій та іншій творчій 

діяльності. 

2.2. Основними завданнями Ради є:  

- об’єднання молодих вчених Інституту у провадженні наукової діяльності, для 
участі у підготовці пропозицій щодо розвитку системи грантової, 

стипендіальної (зокрема стипендії Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України тощо) та інших форм підтримки молодих 

вчених при проведенні досліджень, оформленні та впровадженні результатів 
до сучасних європейських підходів та практик;  

- сприяння налагодженню конструктивної взаємодії між молодими вченими 

установ НАПН України;  
- організація публічних заходів для поширення світогляду та громадського 

самовизначення молоді.  

2.3. Для виконання своїх завдань Рада:  



- організовує роботу молодих вчених, аспірантів у наукових осередках;  

- готує та представляє Вченій Раді, дирекції та структурним підрозділам 

Інституту пропозиції з розвитку та вдосконалення наукової та творчої 
діяльності молодих вчених, аспірантів;  

- організовує та проводить щорічні наукові конференції, конкурси на здобуття 

грантів, виставки робіт та інші заохочувальні заходи для стимулювання 

наукових досліджень молодих вчених, аспірантів; 
 - представляє кандидатів та подає пропозиції до Вченої ради Інституту, 

дирекції на отримання іменних стипендій і премій для молодих вчених;  

- приймає участь у розробці планів з визначення потреби у молодих вчених, 
вносить пропозиції з підвищення ефективності їх використання, приймає 

участь в атестаціях і вирішенні питань посадового переміщення, висунення на 

керівну посаду, підвищення заробітної плати молодих вчених; 

- здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що 
пов’язані з діяльністю Ради;  

- здійснює іншу діяльність відповідно до даного Положення.  

2.4. Рада має право:  
- на представництво своїх членів у Вченій раді Інституту;  

- виступати із ініціативами щодо питань наукового і громадського життя, які 

стосуються наукової молоді Інституту;  

- вносити рекомендації та пропозиції з питань наукової та соціальної 
діяльності молодих вчених керівництву Інституту;  

- рекомендувати на конкурсній основі кандидатури претендентів на здобуття 

регіональних, національних та міжнародних премій, грантів, стипендій тощо;  
- брати участь у регіональних, національних та міжнародних проєктах, 

конкурсах та програмах;  

- організовувати центри ділового співробітництва, лекторії, семінари, 

виставки, конкурси тощо;  
- здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді та сталого розвитку 

Інституту, яка не суперечить нормам чинного законодавства.  

 
3. Організаційні та структурні засади діяльності Ради 

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

Ради. 

3.1.2. Голову, заступника та секретаря Ради обирають члени Ради впродовж 
місяця після її формування. Голова Ради обирається таємним голосуванням 

простою більшістю голосів членів Ради.  

3.1.3. Заступник голови Ради і секретар Ради обираються зі членів Ради 

шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Ради.  
3.2. Повноваження Ради: 

- представляє права та інтереси молодих вчених Інституту; 

- делегує членів Ради для участі у заходах; 
- вносить пропозиції до вченої ради Інституту, органів державної влади, 

громадських організацій стосовно вирішення проблем молодих вчених; 

- виконує інші функції, що не суперечать цьому Положенню. 



3.3. Основною формою роботи Ради є її засідання. Засідання проводить голова 

Ради, а в разі його відсутності – один з його заступників. 

3.3.1. Рада проводить свої засідання у разі потреби. 
3.3.2. Рада приймає рішення більшістю голосів присутніх на засіданні членів 

Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні. 

 
4. Права та обов’язки членів Ради 

4.1. Повноваження голови Ради: 

- головує на засіданнях Ради; 
- організовує і керує роботою Ради впродовж періоду своїх повноважень; 

- представляє Раду у відносинах з Інститутом, органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, науковими установами, закладами вищої 

освіти, громадськими науковими організаціями, засобами масової інформації, 
виконує інші представницькі функції; 

- приймає рішення про скликання і час проведення засідання Ради, вирішує 

інші питання підготовки і проведення засідання Ради; 
- звітує про діяльність Ради перед членами Ради та вченою радою Інституту;  

- є членом вченої ради Інституту. 

4.2. Голова Ради виконує свої повноваження до обрання нового голови Ради. 

Припинення повноважень голови Ради може бути ініційоване загальними 
зборами Ради простою більшістю голосів. У випадку, коли голова Ради 

достроково припиняє свої повноваження, Рада делегує виконання обов’язків 

голови Ради його заступнику. 
4.3. Член Ради має право: 

- обирати і бути обраним до керівництва Ради; 

- брати участь у засіданнях Ради, викладати свої погляди, вносити на розгляд 

свої пропозиції і брати участь у вільному обговоренні питань, що виносяться 
на розгляд; 

- припинити своє членство в Раді за власним бажанням. 

4.4. Член Ради зобов’язаний: 
- дотримуватися цього Положення і виконувати рішення Ради; 

- виконувати взяті на себе зобов’язання згідно з розподілом обов’язків між 

членами Ради; 

- керуватися у своїй діяльності метою, завданнями і напрямами діяльності 
Ради; 

- на вихід із Ради. 

4.5. Повноваження члена Ради припиняються за рішенням Ради: 

- у разі перевищення віку молодого вченого, визначеного Законом України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність»; 

- у разі звільнення члена Ради з Інституту; 

- у разі систематичної відсутності члена Ради на її засіданнях без поважних 
причин; 

- у разі, коли член Ради письмово повідомив про своє рішення вийти з її складу.  

 



5. Прикінцеві положення 

5.1. Це Положення набирає чинності з дня затвердження рішенням Вченої 

ради Інституту. 
5.2. Зміни до Положення можуть вноситися членами Ради і приймаються 

шляхом відкритого голосування на засідання Ради не менше як двома 

третинами голосів присутніх. 


