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1. Загальні положення

1.1. Рада молодих вчених Державної установи «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України» (далі -  
ДУ «ІПАГ НАМН України») є колегіальним виборним дорадчим органом 
ДУ «ІПАГ НАМН України» та об’єднує молодих вчених всіх структурних 

підрозділів ДУ «ІПАГ НАМН України».
Положення про Раду молодих вчених ДУ «ІПАГ НАМН України» (далі -  

Рада) затверджується вченою радою установи.

1.2. Молодим вченим є вчений віком до 35 років, який має вищу освіту, 
навчається у інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі чи має 
науковий ступінь кандидата наук, або вчений віком до 40 років, який має 
науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі.

1.3. Рада молодих вчених ДУ «ІПАГ НАМН України» складається з 
працівників установи, які відповідають вимогам пункту 1.2.

1.4. 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, Статутом ДУ «ІПАГ НАМН України», постановами і 
розпорядженнями вченої ради ДУ «ІПАГ НАМН України» і цим Положенням.



1.5. Рада координує свою діяльність з директором ДУ «ІПАГ НАМН 
України» та його заступником, який відповідає за вирішення питань роботи з 
науковою молоддю установи.

1.6. Керівництво ДУ «ІПАГ НАМН України» надає необхідну 
організаційно-технічну допомогу для роботи Ради та реалізації її проектів.

1.7. 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, виборності та звітності.

1.8. Рада може мати свій бланк, логотип, емблему та інші реквізити, 
необхідні для здійснення всіх видів діяльності згідно з даним Положенням. 
Зразки звітно-облікової документації та інших реквізитів приймаються Радою.

1.9. В Раді відсутня система членських внесків.

2. Мета, основні завдання та напрями діяльності Ради

2.1. Рада здійснює свою діяльність з метою забезпечення активної участі 
молодих вчених ДУ «ІПАГ НАМН України» у проведенні наукових досліджень 
та представництві, захисту і реалізації їх прав та інтересів.

2.2. Основні завдання Ради:

2.2.1. Об’єднувати молодих вчених у проведенні наукової діяльності, 
готувати пропозиції щодо розвитку системи їх грантової, стипендіальної та 
інших форм підтримки.

2.2.2. Сприяти здійсненню наукової діяльності, підвищенню кваліфікації, 
кар’єрному зростанню, реалізації творчого потенціалу, наданню інформаційної 
та організаційної підтримки молодим вченим ДУ «ІПАГ НАМН України».

2.2.3. Підтримувати молодих вчених ДУ «ІПАГ НАМН України» у 
проведенні ними наукових, науково-організаційних та науково-освітніх 
заходів.

2.2.4. Сприяти розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її 
інтеграції до світового та європейського дослідницького простору.

2.3. Напрями діяльності Ради:



2.3.1. Представляти інтереси молодих вчених в ДУ «ІПАГ НАМИ 
України», НАМИ України, державних та громадських організаціях, а також 
надавати допомогу у вирішенні проблем молодих вчених.

2.3.2. Сприяти налагодженню професійних контактів між науковцями 
НАМИ України, НАН України, лікарнями, вищими навчальними закладами 
України та зарубіжними науковими організаціями для поглиблення наукової 
співпраці та спільного проведення наукових, науково-організаційних, науково- 
освітніх заходів. Сприяти створенню творчих колективів.

2.3.3. Забезпечувати інформаційний обмін серед молодих вчених: 
поширення наукової та іншої інформації, що стосується діяльності молодих 
вчених; надання інформації про премії, стипендії, гранти, конференції, школи 
та інші заходи щодо підтримки наукової молоді.

2.3.4. Організовувати та проводити наукові та науково-практичні 
конференції, семінари, школи та інші наукові, науково-організаційні та 
науково-освітні заходи.

2.3.5. Створювати та підтримувати інформаційні ресурси Ради з метою 
ознайомлення про власну діяльність, надання інформаційної підтримки 
молодим вченим тощо.

2.3.6. Організовувати та проводити культурно-освітні і спортивні заходи.

3. Організаційні та структурні засади діяльності Ради

3.1. Рада в межах своєї компетенції функціонує як дорадчий орган 
ДУ «ІПАГ НАМИ України». До складу Ради входять: голова ради, його 
заступники (у кількості максимум двох), секретар Ради та члени Ради.

3.1.1. У разі порушення Положення голова Ради має право ставити на 
голосування Ради питання про виключення членів. Рішення приймається 
відкритим голосуванням 2/3 голосів Ради.

3.1.2. Голова або члени Ради пропонують з числа членів Ради 
кандидатури двох заступників голови Ради та секретаря Ради, які обираються 
відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Ради.

3.1.3. Склад Ради обирається строком на 3 роки.



3.1.4. Рада уповноважена приймати рішення простою більшістю голосів 
осіб, які беруть участь у голосуванні, за наявності кворуму не менше 2/3 від 
загального складу членів Ради.

3.2. Вищим керівним органом Ради молодих вчених є вчена рада 
ДУ «ІПАГ НАМН України». Голова Ради молодих вчених є членом вченої ради 
ДУ «ІПАГ НАМН України».

3.3. Повноваження Ради:
- представляє права та інтереси молодих вчених ДУ «ІПАГ НАМН України»;
- розробляє плани роботи Ради та забезпечує їх реалізацію;
- обирає заступників голови Ради та секретаря Ради;
- створює комісії з членів Ради для вирішення поставлених завдань;
- інформує молодих вчених ДУ «ІПАГ НАМН України» про свою діяльність;
- вносить пропозиції до вченої ради ДУ «ІПАГ НАМН України», НАМН 
України, органів державної влади, громадських організацій стосовно вирішення 
проблем молодих вчених;
- виконує інші функції, які не суперечать цьому Положенню.

3.5. На подання Голови Рада створює комісії для вирішення поставлених 
завдань. Остаточні або поточні результати роботи комісій виносяться на 
розгляд Ради, або за необхідності, передаються вченій раді ДУ «ІПАГ НАМН 
України».

3.6. Основною формою роботи Ради є її засідання (в тому числі за 
допомогою інтернет-ресурсів). Засідання Ради проводить голова Ради, а в разі 
його відсутності -  один із його заступників.

3.6.1. Рада проводить свої засідання у разі потреби, але не рідше чотирьох 
разів на рік.

3.6.2. Рішення Ради оформлюються протоколом, який затверджує голова 
Ради та секретар Ради.

3.7. По закінченні терміну повноважень Ради формується новий її склад. 
Рада попереднього складу зобов’язана впродовж одного місяця після 
закінчення своїх повноважень надати звіт про свою діяльність, організувати 
формування нового складу Ради та провести вибори її керівництва у порядку, 
визначеному цим Положенням.

4. Права та обов’язки членів Ради
4.1. Голова Ради.



4.1.1. Голова Ради обирається таємним голосуванням. Для обрання 
головою Ради кандидат має отримати 50%+1 голос членів Засідання. У разі, 
коли жоден з кандидатів не отримав 50%+1 голос, то оголошується другий тур, 
в якому приймають участь два кандидати, що отримали найбільшу кількість 
голосів.

4.1.2. Кандидатури на посаду голови Ради можуть висуватись членами 
Ради та у порядку самовисування. Кандидати мають оприлюднити план роботи.

4.1.3 Голова Ради виконує свої повноваження до обрання нового голови 
Ради. Питання про припинення повноважень голови Ради може бути 
ініційоване зверненням 2/3 складу Ради. Голова Ради достроково припиняє 
виконувати свої повноваження за рішенням 2/3 загального складу Ради. У 
випадку, коли голова Ради достроково припиняє свої повноваження, Рада 
делегує виконання обов’язків голови Ради одному із членів простою більшістю 
голосів. Виконуючий обов’язки голови Ради зобов’язаний впродовж місяця 
доформувати Раду відповідно до п.3.1 цього Положення.

4.1.5. Голова Ради:
- репрезентує Раду у стосунках з вченою радою та керівництвом 

ДУ «ІПАГ НАМИ України», Радою молодих вчених НАМИ України, 
державними та громадськими організаціями, установами та підприємствами 
усіх форм власності, як в Україні, так і за її межами;

- має право підпису документів, які стосуються діяльності Ради;
- здійснює оперативний контроль за діяльністю Ради та виконанням 

рішень; >'
- видає розпорядження з поточних питань;
- представляє на вченій раді ДУ «ІПАГ НАМИ України» річний звіт про 

діяльність Ради ДУ «ІПАГ НАМИ України»;
- здійснює іншу діяльність в межах наданих йому повноважень.

4.3. У випадку відсутності голови Ради, його функції, за дорученням 
голови Ради, виконує один із його заступників.

4.4. Голова Ради разом із своїми заступниками відповідають за повноту і 
вчасність виконання плану робіт, поставлених завдань тощо.

4.5. Секретар Ради:
- здійснює оформлення та упорядкування обліково-звітної документації

Ради;
- веде діловодство Ради;
- засвідчує документи Ради;



- контролює регламент проведеннязасідань Ради та інших заходів.

4.6. Заступники голови Ради здійснюють безпосереднє керівництво 
науковою, організаційно-методичною діяльністю та зовнішніми зв’язками Ради 
відповідно до інструкцій, затверджених Радою.

4.7. Повноваження заступників голови Ради та секретаря Ради можуть 
бути достроково припинені простою більшістю голосів членів Ради, якщо вони 
не виконують своїх обов’язків, передбачених цим Положенням. У цьому 
випадку голова Ради пропонує нових заступників та секретаря Ради.

4.8. 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 всіх розглянутих 
питань;

- за власним бажанням припинити своє членство в Раді.

4.9. Член Ради зобов’язаний:
- дотримуватись 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;
- у будь-якій своїй діяльності, що стосується компетенції Ради, 

дотримуватись рішень Ради та цього Положення.

4.10. Припинення членства в Раді може здійснюватися у випадках:
- коли впродовж роботи Ради вік будь-кого з його членів перевищить вік 

молодого вченого, який вказано у п.1.2. У цьому випадку перебування члена 
Ради у складі Ради може бути продовжено до кінця терміну повноважень Ради 
за згодою 2/3 загального складу Ради;

- у разі звільнення члена Ради з ДУ «ІПАГ НАМИ України», його 
членство у Раді припиняється автоматично, за винятком вступу до аспірантури 
або докторантури;

- письмового повідомлення члена Ради про своє рішення вийти з її складу 
за власним бажанням.

5. Фінансові ресурси та забезпечення діяльності Ради

5.1. Рада не виконує фінансових функцій.
5.2. Фінансування матеріальних витрат, пов’язаних з роботою Ради, 

здійснюється за рахунок ДУ «ІПАГ НАМИ України», спонсорських коштів,



дарунків, пожертв благодійних фондів, громадських організацій, а також 
фізичних осіб у грошовій та натуральній формі.

6. Порядок внесення змін та доповнень до положення про Раду
6.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться Зборами молодих 

вчених.


