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1. Загальні положення
1.1. Рада молодих вчених Інституту телекомунікацій і глобального
інформаційного простору НАН України (далі - Рада) - постійно діючий
творчий трудовий колектив наукової молоді ІТГІП НАН України (відповідно
до пп. 2., п. 15 Статуту ІТГІП НАН України), який є добровільним
об’єднанням і працює на громадських засадах та у своїй діяльності керується
чинним законодавством України, цим Положенням і Статутом ІТГІП НАН
України.
1.2. Рада створена на підставі Постанови Президії Національної
академії наук України від 23.06.99р. № 206 «Про перелік заходів щодо
поповнення установ НАН України науковою молоддю та посилення роботи з
молодими вченими і спеціалістами НАН України».
1.3. Метою створення Ради є об’єднання наукової молоді ІТГІП НАН
України, розвиток її творчої активності, професійного становлення
починаючих науковців, накопиченню ними досвіду, творчого зростання та
максимального використання наукового потенціалу молоді ІТГІП НАН
України.
1.4. Рада поєднує на добровільних умовах та представляє інтереси
молодих вчених, аспірантів, докторантів та спеціалістів, які займаються
науковою діяльністю, а також працюють або навчаються в ІТГІП НАН
України у віці до 35 років.
1.5. У своїй діяльності Рада керується такими принципами:
1.5.1. верховенство наукової етики;
1.5.2. добровільність участі;
1.5.3. рівність членів;
1.5.4. самоврядування та гласність у роботі.
2. Основні мета та завдання Ради
2.1. Основною метою діяльності Ради є всебічне сприяння науковій,
науково-технічній, дослідницькій та іншій творчій діяльності молодих
вчених ІТГІП НАН України, розвиток їх творчої активності, професійного
становлення починаючих науковців, накопиченню ними досвіду та
максимального використання наукового потенціалу молоді ІТГІП НАН
України.
2.2. Основними завданнями Ради є:
2.2.1. Надання консультативної, методичної та організаційної допомоги
молодим вченим ІТГІП НАН України у науковій, науково-технічній,
дослідницькій та іншій творчій діяльності.
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2.2.2. Сприяння встановленню більш тісних зв’язків між старшим і
молодшим поколінням вчених ІТГІП НАН України з метою забезпечення
спадкоємності у науковій діяльності.
2.2.3. Сприяння встановленню більш тісних зв’язків між молодими
вченими ІТГІП НАН України та іншими вітчизняними та закордонними
установами з метою вивчення передового досвіду наукових досліджень.
2.2.4. Підтримка ініціатив, спрямованих на залучення та закріплення
молодих наукових кадрів в ІТГІП НАН України.
2.2.5. Сприяння підвищенню кваліфікації та професійному зростанню
наукової молоді ІТГІП НАН України.
2.2.6. Сприяння публікації, у встановленому в ІТГІП НАН України
порядку, результатів наукових досліджень молодих вчених ІТГІП НАН
України, шляхом здійснення попередніх експертиз наукових робіт молодих
вчених, надання методичної та організаційної підтримки.
2.2.7. Сприяння підвищенню статусу молодих науковців у виконанні
бюджетних та позабюджетних науково-дослідних робіт, які виконуються в
ІТГІП НАН України.
2.2.8. Поширення науково-технічної, організаційної та іншої
інформації, що відповідає цілям Ради та не обмежена діючим законодавством
і не суперечить встановленому в ІТГІП НАН України порядку поширення і
видання інформації.
2.2.9. Сприяння формуванню особистості молодого вченого ІТГІП
НАН України як дослідника, сучасного вченого з широким демократичним
світоглядом.
2.2.10. Вивчення та обмін досвідом роботи з Радами молодих вчених
інших наукових установ НАН України та за кордоном.
2.2.11. Представлення та відстоювання інтересів молодих науковців
перед дирекцією ІТГІП НАН України.
2.2.12. Вираження думки наукової молоді з різноманітних аспектів
професійної діяльності.
3. Функції та основні напрямки діяльності Ради
3.1. Збір та надання інформації про наукові конференції, семінари,
школи, конкурси, гранти, державні молодіжні програми та інші заходи, а
також надання консультативної допомоги при підготовці та участі у
зазначених заходах.
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3.2. Виконання представницької функції при взаємодії молодих вчених
з керівництвом, Вченою радою, профкомом та іншими структурними
підрозділами ІТГІП НАН України.
3.3. Організація із залученням провідних вчених ІТГІП НАН України та
інших установ лекцій, доповідей та інших заходів, які знайомлять молодь з
новітніми досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки та техніки.
3.4. Ініціювання і організація
конференцій молодих вчених.

проведення

шкіл, семінарів та

3.5. Організація і проведення зустрічей, нарад, круглих столів та інших
заходів молодих вчених ІТГІП НАН України щодо розгляду різних
проблемних питань.
3.6. Ініціювання і організація експедиційних досліджень у
встановленому в ІТГІП НАН України порядку за зверненням та
пропозиціями молодих вчених ІТГІП НАН України, надання консультативної
допомоги при підготовці та участі у зазначеному заході.
3.7. Створення та постійне наповнення бази знань щодо інформації про
наукову молодь ІТГІП НАН України, їх діяльність та наукові інтереси.
3.8. Підтримка та оновлення тематичної рубрики «Рада молодих
вчених» на сайті ІТГІП НАН України.
4. Права та обов’язки Ради
4.1. Встановлювати наукові контакти з Радами молодих вчених
інститутів НАН України та інших наукових закладів.
4.2 Співпрацювати з науковою молоддю інших країн та міжнародними
науковими організаціями.
4.3. Встановлювати наукові контакти для співпраці і взаємодії зі
структурними підрозділами ІТГІП НАН України.
4.4. Організовувати та проводити наукові зустрічі, конференції,
семінари та інші заходи.
4.5. Доручати молодим вченим ІТГІП НАН України виконання
постанов Ради молодих вчених ІТГІП НАН України та адміністрації ІТГІП
НАН України за напрямками діяльності Ради.
4.6. Делегувати представників для участі в міжнародних,
всеукраїнських науко-практичних конференціях та семінарах.
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5. Склад, права та обов’язки членів Ради
5.1. Рада молодих вчених ІТГІП НАН України обирається у складі 5
осіб і складається з голови, заступника голови, секретаря та членів Ради.
5.2. Голова Ради молодих вчених ІТГІП НАН України:
5.2.1. Керує діяльністю Ради.
5.2.2. Проводить засідання Ради та загальні збори молодих вчених
ІТГІП НАН України.
5.2.3. Підписує протоколи (витяги з протоколів) засідань Ради та
прийняті Радою рішення, ухвали, висновки, клопотання тощо.
5.2.4. Представляє Раду при взаємодії з громадськими, державними,
зарубіжними та іншими організаціями.
5.2.5. Виступає за дорученням та від імені Ради з пропозиціями до
керівництва, Вченої ради та профкому ІТГІП НАН України, а також при
зверненнях в органи влади різних рівнів, громадські та інші організації.
5.2.6. Один раз на рік звітує на загальних зборах молодих вчених ІТГІП
НАН України та перед Вченою радою ІТГІП НАН України про результати
діяльності Ради.
5.2.7. Голова Ради обирається раз на 3 роки, з правом повторного
переобрання, відкритим голосуванням з членів Ради, не менш ніж 2/3 голосів
від загального числа молодих вчених, погоджується на засіданні Вченої ради
ІТГІП НАН України та затверджується директором ІТГІП НАН України.
5.2.8. На момент обрання Голова Ради повинен мати: 1) стаж роботи в
ІТГІП НАН України; 2) науковий ступінь.
5.2.9. Голова Ради може бути переобраний у будь який час за
ініціативою Ради ІТГІП НАН України, якщо на її зборах 2/3 голосів від
загального числа членів Ради буде визнано роботу Голови Ради
неефективною, або по досягненню віку 35 років (за потреби Рада більшістю
голосів може подовжити виконання обов’язків на певний період).
5.3. Заступник Голови Ради молодих вчених ІТГІП НАН України:
5.3.1. Під час відсутності Голови Ради керує діяльністю Ради.
5.3.2. Під час відсутності Голови Ради проводить засідання Ради та
загальні збори молодих вчених ІТГІП НАН України.
5.3.3. Під час відсутності Голови Ради підписує протоколи (витяги з
протоколів) засідань Ради та прийняті Радою рішення, ухвали, висновки,
клопотання тощо.
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5.3.4. За дорученням Ради представляє Раду при взаємодії з
громадськими, державними, зарубіжними та іншими організаціями.
5.3.5. Виступає за дорученням та від імені Ради з пропозиціями до
керівництва, Вченої ради та профкому ІТГІП НАН України, а також при
зверненнях в органи влади різних рівнів, громадські та інші організації.
5.3.6. Заступник Голови Ради обирається раз на 3 роки, з правом
повторного переобрання, відкритим голосуванням з членів Ради, не менш ніж
2/3 голосів від загального числа молодих вчених, погоджується на засіданні
Вченої ради ІТГІП НАН України та затверджується директором ІТГІП НАН
України.
5.3.7. На момент обрання Заступник Голови Ради повинен мати: 1) стаж
роботи в ІТГІП НАН України; 2) науковий ступінь, або успішно завершити
навчання в аспірантурі ІТГІП НАН України.
5.3.8. Голова Ради може бути переобраний у будь який час за
ініціативою Ради ІТГІП НАН України, якщо на її зборах 2/3 голосів від
загального числа членів Ради буде визнано роботу Голови Ради
неефективною, або по досягненню віку 35 років (за потреби Рада більшістю
голосів може подовжити виконання обов’язків на певний період).
5.4. Секретар Ради молодих вчених ІТГІП НАН України:
5.4.1. Оприлюднює інформацію про засідання Ради, складає і підписує
протоколи засідань Ради та загальних зборів молодих вчених ІТГІП НАН
України, прийняті Радою рішення, ухвали, висновки, клопотання тощо.
5.4.2. Секретар Ради обирається раз на 3 роки, з правом повторного
переобрання, відкритим голосуванням з членів Ради, не менш ніж 2/3 голосів
від загального числа молодих вчених, погоджується на засіданні Вченої ради
ІТГІП НАН України та затверджується директором ІТГІП НАН України.
5.4.3. На момент обрання Секретар Ради повинен: 1) мати стаж роботи
в ІТГІП НАН України; 2) успішно завершити навчання в аспірантурі ІТГІП
НАН України.
5.4.4. Секретар Ради може бути переобраний у будь який час за
ініціативою Ради ІТГІП НАН України, якщо на її зборах 2/3 голосів від
загального числа членів Ради буде визнано роботу Секретаря Ради
неефективною, або по досягненню віку 35 років (за потреби Рада більшістю
голосів може подовжити виконання обов’язків на певний період).
5.5. Члени Ради молодих вчених ІТГІП НАН України:
5.5.1. Членами Ради можуть бути молоді вчені, аспіранти, докторанти,
наукові працівники і спеціалісти ІТГІП НАН України (згідно статті 1 Закону
України про наукову і науково-технічну діяльність №1977 – XII від
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13.12.1991 із відповідними змінами та доповненнями молодий вчений –
вчений віком до 35 років; науковий працівник – вчений, який за основним
місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно
займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або
науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно
від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену
результатами атестації) та інші особи (за рішенням Ради), які визнають
Положення про Раду молодих вчених ІТГІП НАН України та активно
займаються науковою, науково-технічною, науково-організаційною або
дослідницькою діяльністю.
5.5.2. Кандидатури щодо членства в Раді молодих вчених ІТГІП НАН
України висуваються з числа молодих вчених, які відповідають п. 5.5.1. і
обираються загальними зборами молодих вчених ІТГІП НАН України
простою більшістю голосів.
5.5.3. Членство в Раді припиняється: 1) при звільненні з ІТГІП НАН
України та при завершенні навчання в аспірантурі чи докторантурі ІТГІП
НАН України; 2) за власним бажанням члена Ради, шляхом подання ним
заяви на ім’я Голови Ради (ухвала про вихід приймається на засіданні Ради);
3) за рішенням Ради, яке прийнято не менш ніж 2/3 голосів від загального
числа молодих вчених, в разі систематичного невиконання членом
покладених на нього Радою обов’язків; 4) при досягненні членом Ради віку
35 років (за потреби Рада більшістю голосів може подовжити його членство
на певний період).
5.5.4. Всі члени Ради мають рівні права та обов’язки.
5.5.5. Кожен член Ради має користуватися інформаційними і
методичними ресурсами Ради, цікавитися новинами Ради та ІТГІП НАН
України.
5.5.6. Кожен член Ради має право звернутися до Голови Ради або до
Ради з пропозицією або питанням, які стосуються його наукової або
професійної діяльності і отримати рішення Ради з цієї пропозиції або
питання.
5.5.7. Основний обов’язок членів Ради – дотримуватись цього
Положення та брати активну участь у роботі Ради і виконанні її завдань.
5.5.8. Розподіл додаткових внутрішніх обов’язків та повноважень
членів Ради здійснюється виключно членами Ради на добровільній основі.
Рада призначає відповідальних виконавців за основними напрямками своєї
діяльності. Покладені Радою обов’язки та надані повноваження
затверджуються більшістю голосів відкритого голосування Ради.
5.5.9. Член Ради має ефективно виконувати надані йому повноваження.
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5.5.10. Член Ради має виконувати покладені на нього обов’язки.
6. Організація роботи Ради
6.1. Питання, що стосуються молодих вчених ІТГІП НАН України
розглядаються на засіданнях Ради.
6.2. Засідання Ради проводяться згідно затвердженим Радою щорічним
планом роботи, або за необхідністю, чи за вимогою директора ІТГІП НАН
України.
6.3. Про проведення засідань Ради повідомляє її Секретар оголошенням
на дошці об’яв та на офіційному сайті ІТГІП НАН України, а також шляхом
розсилання повідомлень електронною поштою, не пізніше ніж за 7 днів із
зазначенням переліку питань до розгляду.
6.4. Засідання Ради вважаються дійсними за умови присутності на них
більше половини від загального числа членів Ради.
6.5. Всі рішення приймаються шляхом відкритого або таємного
голосування простою більшістю від числа присутніх членів Ради (за
винятком тих рішень, умови прийняття яких зазначені додатково). У випадку
рівного розподілу голосів при відкритому голосуванні Голова Ради має
вирішальний голос, при таємному - питання обговорюється додатково та
проводиться повторне голосування.
6.6. Таємне голосування застосовується в разі, якщо рішення Ради
стосується конкретних осіб і це підтримує не менше третини від числа
присутніх членів.
6.7. За результатами засідання складається протокол, який підписується
Головою та Секретарем Ради молодих вчених ІТГІП НАН України.
6.8. Будь-який співробітник ІТГІП НАН України має право бути
присутнім на засіданні Ради та має право брати активну участь у роботі Ради,
за винятком голосування.
7. Загальні збори молодих вчених ІТГІП НАН України
7.1. Загальні збори молодих вчених ІТГІП НАН України проводяться
не рідше ніж один раз на рік. Додаткові збори призначаються Радою за
необхідністю вирішення найбільш важливих питань, що стосуються молодих
вчених і спеціалістів ІТГІП НАН України та Ради.
7.2. Про проведення загальних зборів молодих вчених ІТГІП НАН
України повідомляє Секретар Ради оголошенням на дошці об’яв та на
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офіційному сайті ІТГІП НАН України, а також шляхом розсилання
повідомлень електронною поштою, не пізніше ніж за тиждень, зазначивши
перелік питань до розгляду.
7.3. Загальні збори молодих вчених ІТГІП НАН України вважаються
дійсними за умови присутності на них більше половини від загального числа
молодих вчених ІТГІП НАН України.
7.4. Усі рішення загальних зборів молодих вчених ІТГІП НАН України
приймаються шляхом відкритого або таємного голосування простою
більшістю від числа присутніх молодих вчених (за винятком тих рішень,
умови прийняття яких зазначені додатково). В разі рівного розподілу голосів
питання обговорюється додатково та проводиться повторне голосування.
7.5. За результатами загальних зборів молодих вчених ІТГІП НАН
України складається протокол, який підписується Головою та Секретарем
Ради молодих вчених ІТГІП НАН України.
7.6. Будь-який співробітник ІТГІП НАН України має право бути
присутнім на загальних зборах молодих вчених ІТГІП НАН України та має
право брати активну участь у роботі загальних зборів, за винятком
голосування.
8. Взаємовідносини та зв'язок з керівництвом ІТГІП НАН України
8.1. ІТГІП НАН України надає Раді організаційну, консультаційну та
методичну підтримку. Структурні підрозділи Інституту мають всебічно
сприяти діяльності Ради.
8.2. Учений секретар ІТГІП НАН України повинен ставити до відома
Раду про рішення Вченої ради ІТГІП НАН України, що стосуються
діяльності Ради.
8.3. Рада сприяє виконанню задач ІТГІП НАН України з підготовки
наукових кадрів, виконання наукових досліджень та залучення молоді ІТГІП
НАН України до науково-дослідної та науково-організаційної роботи за
актуальними напрямами.
9. Контроль, перевірка та ревізування діяльності Ради
9.1. Рада готує за результатами роботи річний звіт, який розглядається
та погоджується на загальних зборах молодих вчених ІТГІП НАН України та
затверджується на засіданні Вченої Ради ІТГІП НАН України.
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9.2. Рада збирається на засіданні (за потреби) для обговорення
поточних проблем і розробки подальшої стратегії на основі аналізу
інформації, отриманої в процесі виконання членами Ради своїх обов’язків.
10. Порядок внесення змін до Положення про Раду
10.1. Зміни до Положення можуть вноситись на зборах Ради відкритим
голосуванням. Прийняті зміни затверджуються на засіданні Вченої ради
ІТГІП НАН України та директором ІТГІП НАН України.
11. Припинення діяльності Ради
11.1. Припинення діяльності Ради молодих вчених ІТГІП НАН України
здійснюється за одностайним рішенням загальних зборів молодих вчених
ІТГІП НАН України та затверджується на засіданні Вченої ради ІТГІП НАН
України та директором ІТГІП НАН України.

Голова Ради молодих вчених
ІТГІП НАН України

______________
(підпис)

/Шевякіна Н.А./

(прізвище ім’я по батькові)

Розглянуто та погоджено Вченою Радою ІТГІП НАН України,
протокол від ____________________ 2020 р., № _______
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