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1.Загальнiположення 

1.1. Рада молодих науковцiв Iнституту фiзики напiвпровiдникiв iM. B.€. Лашкарьова НАН 

Укра'iни (далi - Рада) створена на пiдставi Постанови Президi'i Нацiональноi' академi'i наук 

Укра'iни N2 206 вiд 23.06.99 «Про перелiк заходiв щодо поповнення установ НАН Укра'iни 

науковою молоддю та посилення роботи з молодими вченими i спецiалiстами НАН Укра'iни». 

1.2. Рада Е: громадським об'Е:днанням, що дiЕ: згiдно з чинним законодавством, Статутом 

Iнституту фiзики напiвпровiдникiв iM. B.€. Лашкарьова НАН Укра'iни (далi - Iнститут) та даним 

Положениям. 

1.3. ВсiЕ:Ю СВОЕ:Ю дiяльнiстю Рада сприЯЕ: виконанню статутних завдань Iнституту з ЦlЕ:Ю 

метою: 

СПрИЯЕ: та здiЙСНЮЕ: заходи спрямоваН1 на залучення талановито'i молодi до навчання 

роботи в Iнститутi; 

проводить заходи, спрямованi на професiйне зростання науковоУ молодi* Iнституту; 

представляс та вiдстоюс iнтереси молодих науковцiв перед керiвними органами 

Iнституту (дирекцiсю, вченою та науково-технiчними радами, профспiлковим 

KOMiTeToM); 

сприяс популяризацi'i досягнень Iнституту в науковiй i науково-технiчнiй сферах, 

зокрема шляхом участi у лекцiйнiй, виставковiй i рекламно-видавничiй дiяльностi, тощо; 

органiзовус та сприяс участi молодi Iнституту в рiзноманiтних молодiжних конкурсах 

наукових робiт, в наукових конференцiях, надас допомогу при поданнях на грантову 

П1Дтримку; 

органiзовус проведення шкiл, ceMiHapiB молодих вчених, лекцiй та доповiдей провiдних 

вчених, якi знайомлять молодь з новiтнiми досягненнями вiтчизняно'i та зарубiжно'i 

науки; 

виявляс iнiцiативу i здiйснюс необхiдну допомогу у розвитку iнтеграцiйних дослiджень 
. . 

та використанН1 сучасного устаткування МОЛОД1ЖНИМИ колективами; 

дбас про вивчення iCTopi'i Iнституту, вшанування пам'ятi видатних вчених, що внесли 

вагомий внесок у його розвиток, органiзовус вiдповiднi тематичнi семiнари i HayKoBi 
збори, тощо; 

бере активну участь у загальноiнститутських наукових i науково-органiзацiйних заходах; 

бере участь D атеетацiях наукових працiвникiв i аспiрантiв та Вliрiшеннi питань 

посадових перемiщень молодих вчених Iнституту. 



* н.аукова Jwолодь - це вчен.i, сnецiалiсmu, acnipaHmu та дОЮ110ран.mu eiKO)H до 35 pOKia вКЛlОЧ1Ю 

(згiдно Закону YKpaiHU "Про наукову i науково-mехнiчну дiялы-tiсmь "). 

1.4. Iнститут надае Радi всебiчну iнформацiйну, органiзацiйну та консультацiйну пiдтримку, 

видiляе примiщення для забезпечення маКСИМШIьно'i ефективностi робот и i виконання завдань 

Ради молодих вчених. 

2. Органiзацiйнi ПрИНЦ"П" дiяльностi Ради молодих науковцiв 

2.1. Рада молодих науковцiв складаеться з голови, 2-х заступникiв голови, вченого секретаря i 
членiв Ради - представникiв наукових пiдроздiлiв Iнституту (вiддiлень та вiддiлiв). Голова, 

заступники та секретар Ради мають бути науковцями з науковим ступенем кандидата або 

доктора наук. 

2.2. Склад Ради у кiлькостi до 20 осiб, обираеться з числа молодих науковцiв Iнституту на 

трьохрiчний TepMiH на загальних зборах молодих науковцiв Iнституту вiдкритим голосуванням 

простою бiльшiстю голосiв. Кандидатур и представникiв наукових пiдроздiлiв висуваються 

науковими семiнарами Iнституту з числа науковоУ молодi. Загальнi збори вважаються чинними, 

якщо присутнi понад 2/3 вiд загально'i кiлькостi молодих вчених Iнституту. 

2.3. Голова Ради молодих науковцiв обираеться зi складу новоУ Ради 'й членами на пiдставi 

голосування. Висування на посаду Голови Ради можливе за рахунок рекомендацii' членiв Ради, 

або самовисування. За умови висування на посаду Голови бiльше 2-х кандидатур вибори 

проводяться в два етапи. На першому eTalli визначають 2-х кандидатiв, якi набрали найбiльше 

голосiв. На другому етапi, простою бiльшiстю голосiв, визначають Голову Ради. Пiсля обрання 

Голова пропонуе cBo'ix заступннкiв та секретаря Ради iз членiв новоУ Ради. 

2.4. Кандидатура Голови Ради молодих науковцiв затверджуються на засiданнi Вчено'i Ради 

Iнституту. 

2.5. Засiдання Ради молодих науковцiв про водиться в Mipy необхiдностi, але не рiдше нiж один 

раз на три МIСЯЦl. 

2.6. Рада молодих науковцiв правомочна приймати рiшення, якщо на Ti засiданнi присутнi не 

менше двох третин 'ii складу. Рiшення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало 

бiльше половини членiв Ради молодих науковцiв, що були присутнi на засiданнi. 

2.7. Членство в Радi молодих науковцiв припиняеться: 

- при звiльненнi особи з Iнституту (з дат и звiльнення з роботи у вiдповiдному наказi); 

- при самочинному виходi зi складу Ради, про що повiдомляеться у заявi на iм'я голови 

Ради; 

- при ухвалi Ради про виключення зi складу за неучасть у роботi Ради. 

. . 
Довибори нових членiв здiйснюються на засiданнi Ради на ПlдстаВl рекомендованих 

пiдроздiлами кандидатур в режимi вiдкритого конкурсу. 

3. Права Ради молодих науковцiв 

Рада мае право: 

вносити рекомендаЦII I пропозицi'i з будь-яких питань науковоУ дiяльностi молодих 

науковцiв в KepiBHi органи Iнституту; 

висувати претендентiв на здобуття наЦlOнальних МIжнародних МОЛОДIЖНИХ премiй, 

стипендiй, rpaHTiB тощо; 



вносити ПрОПОЗИЦll щодо проведення наукових конференцiй, семшарш молодих 
. . 

вчених та lНШИХ заходш. 

4. ПОрЯДОК прийнятгя та внесення змiн i доповнень до Положення про раду 

Змiни та доповнення до Положення про Раду молодих науковцш Iнституту фiзики 

напiвпровiдникiв iM. B.€. Лашкарьова НАН Украi"ни приймаються рiшенням загальних зборiв 

молодих науковцiв i затверджуються директором Iнституту. 

Голова Ради молодих науковцiв 

Iнституту фiзики напiвпровiдникiв 

iM. B.€. Лашкарьова НАН Укра"iни 

к.х.н., с.н.с. Стратiйчук I.Б. 


