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«Затверджую» 
Директор Інституту інформаційних  

технологій і засобів навчання НАПН України 
д.т.н., проф., дійсний НАПН України  

______________В.Ю. Биков  
«____» _________    _______ р. 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про Раду молодих учених 
Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Рада молодих вчених (далі – Рада) Інституту інформаційних технологій і 
засобів навчання НАПН України (далі – ІІТЗН НАПН України) є 
колегіальним, дорадчим та представницьким органом з питань молодих 
науковців та спеціалістів. 

1.2. Рада – це добровільне об’єднання молодих учених. Членами Ради можуть 
бути молоді вчені які працюють в ІІТЗН НАПН України (за основним місцем 
роботи чи за сумісництвом). Молодим вченим є вчений віком до 35 років, 
який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений 
віком до 40 років, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в 
докторантурі.  

1.3. Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, 
Статутом ІІТЗН НАПН України, постановами і розпорядженнями Президії 
НАПН України, наказами ІІТЗН НАПН України і цим Положенням. 

1.4. ІІТЗН НАПН України надає Раді необхідну матеріальну, організаційно-
технічну та консультаційну підтримку для реалізації її проектів. 

1.5. Рада співпрацює з Радами молодих вчених інших наукових установ і 
навчальних закладів України, ближнього та дальнього зарубіжжя. 

1.6. Рада координує свою діяльність із заступником директора з наукової 
роботи ІІТЗН НАПН України. 

1.7. Діяльність Ради здійснюється на громадських засадах за такими 
принципами:  
- пріоритетності наукової творчості; 
- наукової етики; 
- конкурентоспроможності освіти і 
науки;  
- рівноправності всіх членів Ради; 

- гласності та відкритості у роботі; 
- добровільності і колегіальності; 
- демократичності;  
- періодичної виборності та 
звітності. 
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2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ 

 
2.1. Метою діяльності Ради активізація та сприяння професійному росту 
молодих науковців ІІТЗН НАПН України, об’єднання їх зусиль для розробки 
актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань, 
розвиток інноваційної діяльності молодих учених та залучення їх до 
пропаганди новітніх досягнень науки та її популяризації, а також, 
представництва, захисту і реалізації прав та інтересів молодих учених. 
 
2.2. Для досягнення зазначеної мети Рада здійснює такі види діяльності:  

 пропаганда новітніх досягнень в освітній галузі серед академічної 
молоді і залучення її до науково-дослідної та науково-організаційної 
роботи за актуальними напрямками; 

 проведення заходів і консультацій спрямованих на надання молодим 
вченим допомоги в дослідницькій та науковій роботі, сприяє 
зростанню їх знань і професійної майстерності; 

 представлення інтересів і здійснює захист прав наукової молоді на 
Вченій раді ІІТЗН НАПН України, висловлення думки наукової молоді 
за різними аспектами професійної діяльності; 

 висунення кандидатур на здобуття (присудження) премій, стипендій та 
грантів для молодих науковців для затвердження на Вченій раді ІІТЗН 
НАПН України; 

 організація попередньої внутрішньої експертизи проектів, що 
подаються на конкурси; 

 внесення пропозиції керівництву ІІТЗН НАПН України про 
відрядження молодих вчених у вітчизняні та закордонні наукові 
установи, ВНЗ, на наукові симпозіуми і конференції різних рівнів з 
метою підвищення їх кваліфікації; 

 організація і проведення конференції та семінарів для молодих вчених 
з метою обговорення сучасних досягнень в освітній галузі для 
поширення зв’язків з науковою молоддю України та світу; 

 організація лекції, майстер-класів, круглих столів, тренінгів для 
молодих науковців із залученням вітчизняних та закордонних вчених; 

 інформування молодих вчених про наукові заходи (конференції, 
семінари, симпозіуми, тренінги тощо) та конкурси (на присудження 
премій, стипендій, грантів тощо для молодих вчених), що проводяться 
в ІІТЗН НАПН України та за його межами; 

 організація та проведення Всеукраїнської науково-практичної 
конференції для молодих учених «Наукова молодь» і забезпечення 
підготовки збірника матеріалів конференції; 

 ознайомлення молодих вчених з історією, основними напрямками 
роботи та перспективами розвитку ІІТЗН НАПН України. 

 співпраця з науковими установами, ВНЗ та організаціями, що пов'язані 
з діяльністю Ради; 
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 сприяння участі молодих учених у наукових заходах, що проводяться в 
ІІТЗН НАПН України; 

 організація та проведення конкурсів, виставок робіт, екскурсії для 
ознайомлення молоді з новітніми досягненнями вітчизняної та 
зарубіжної науки; 

 участь у підведенні підсумків наукової роботи молодих вчених, 
аспірантів і докторантів; 

 допомога молодим науковцям у підготовці до вступу в аспірантуру та 
складанні кандидатських іспитів; 

 організація залучення молодих вчених та аспірантів до роботи зі 
школярами та студентами ВНЗ; 

 організація та проведення культурних і спортивних заходів для 
молодих учених ІІТЗН НАПН України; 

 створення і підтримка інформаційних ресурсів Ради з метою 
ознайомлення з власною діяльністю, надання інформаційної підтримки 
молодим вченим тощо. 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ 

3.1. Рада молодих учених складається з голови, заступника голови, секретаря 
і членів Ради. Керівництво Ради повинно мати науковий ступінь. 

3.2. Склад Ради обирається кожні три роки на загальних зборах молодих 
учених ІІТЗН НАПН України. Загальні збори вважаються чинними, якщо 
присутні понад 2/3 від загальної кількості молодих учених Інституту. 
Загальна кількість членів Ради повинна бути не менше одинадцяти осіб, до 
числа яких входить голова, заступник голови та секретар. 

3.3. Голова Ради молодих вчених обирається із членів Ради на засіданні Ради 
молодих вчених строком на три роки. Обраний голова та склад Ради 
затверджується на найближчому засіданні Вченої ради ІІТЗН НАПН України. 
Заступник голови Ради та секретар призначається головою Ради. 

3.4. Членство у Раді здійснюється на добровільних засадах на підставі 
письмової чи електронної заяви поданої особисто на ім’я голови Ради ІІТЗН 
НАПН України. 

3.5. Основною формою роботи Ради є її засідання. Засідання загальних зборів 
Ради проводить голова Ради, а в разі його відсутності – його заступник. Рада 
проводить загальних збори не рідше одного разу на три місяці. Засідання 
керівництва Ради проводиться один раз на місяць. Рішення Ради 
оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар Ради. 

3.6. Рада здійснює свою діяльність на основі річного плану роботу що 
узгоджується із заступником директора з наукової роботи ІІТЗН НАПН 
України. 
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3.7. Голова Ради молодих вчених входить до Вченої Ради ІІТЗН НАПН 
України. Ради щорічно звітує про свою роботу Вченій раді ІІТЗН НАПН 
України і керується у своїй діяльності Положенням, що затверджується 
директором Інституту. 

3.8. Повноваження Ради: 
- представляє права та інтереси молодих учених ІІТЗН НАПН України; 
- розробляє щорічні плани роботи Ради та забезпечує їх реалізацію; 
- обирає голову Ради; 
- інформує молодих учених ІІТЗН НАПН України про свою діяльність; 
- подає кандидатури молодих учених на здобуття премій, стипендій, 

грантів, для участі у конкурсах тощо; 
- вносить зміни до цього Положення; 
- вносити пропозиції щодо проведення наукових конференцій, семінарів, 

тренінгів тощо для молодих вчених; 
- вносити пропозиції керівництву ІІТЗН НАПН України про відрядження 

молодих вчених у вітчизняні та закордонні наукові установи, ВНЗ з метою 
підвищення їх кваліфікації; 

- мати представництво у складі Вченої ради ІІТЗН НАПН України; 
- мати представництво у складі Ради молодих вчених Національної 

академії педагогічних наук України; 
- підготовка щорічного звіту про роботу Ради; 
- виконує інші функції, що не суперечать цьому Положенню. 

 
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ 

4.1. Повноваження голови Ради: 
- головує на засіданнях Ради;розподіляє обов’язки між заступником 

голови Ради та членами Ради;організовує і керує роботою Ради впродовж 
своїх повноважень; 

- представляє Раду у відносинах з ІІТЗН НАПН України, Президією 
НАПН України, юридичними і фізичними особами, виконує інші 
представницькі функції; 

- здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно до цього 
Положення; 

- приймає рішення про скликання і час проведення засідань Ради, 
вирішує інші питання підготовки і проведення засідань Ради; 

- підписує протоколи Ради, рішення та інші офіційні документи, 
прийняті Радою; 

- контролює виконання рішень Ради; 
- звітує про діяльність Ради; 
- здійснює інші повноваження, які не суперечать цьому Положенню; 
- виконує свої обов’язки до обрання нового голови Ради. 
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4.2. Голова Ради із своїм заступником відповідають за повноту і вчасність 
виконання щорічного плану робіт, поставлених завдань тощо. У випадку 
відсутності голови Ради його функції виконує його заступник.  

4.3. Секретар Ради відповідає за ведення протоколів засідання Ради та їх 
зберігання, підготовку проектів рішень Ради та за інформаційну підтримку 
діяльності Ради. 

4.4. Повноваження керівництва Ради можуть бути достроково припинені за 
таких умов:  

- письмового повідомлення про своє рішення щодо складання 
повноважень; 

- рішенням Ради, якщо вони не виконують своїх обов’язків, 
передбачених цим Положенням; 

- коли впродовж роботи Ради вік його члена перевищить вік молодого 
вченого. У цьому випадку перебування члена Ради на керівній посаді може 
бути продовжено до кінця терміну повноважень Ради за згодою двох третин 
загального складу Ради. 

4.5. Керівництва Ради має право брати участь у засіданні Вченої ради ІІТЗН 
НАПН України. 

4.6. Розподіл внутрішніх обов’язків та повноважень членів Ради здійснюється 
виключно членами Ради. 

4.7. Права та обов’язки членів Ради: 
- обирати і бути обраним до керівництва Ради; 
- брати участь у засіданнях Ради, виносити на розгляд свої пропозиції; 
- за власним бажанням припинити своє членство у Раді. 
- дотримуватись цього Положення і виконувати рішення Ради; 
- виконувати взяті на себе обов’язки згідно з розподілом обов’язків між 

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

діяльності Ради; 
- звернутись до Ради з пропозицією або питанням, які стосуються його 

наукової або професійної діяльності; 
- дотримуватися наукової етики у реалізації планів роботи Ради. 

4.8. Припинення членства у Раді може здійснюватися у випадках: 
- коли впродовж роботи Ради вік його члена перевищить вік молодого 

вченого. У цьому випадку перебування у складі Ради може бути продовжено 
до кінця терміну повноважень Ради за згодою двох третин загального складу 
Ради; 

- у разі звільнення члена Ради ІІТЗН НАПН України його членство у Раді 
припиняється автоматично;  
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- письмового повідомлення члена Ради про своє рішення за власним 
бажанням. 

5. ВЗАЄМОДІЯ РАДИ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ  

5.1. Адміністрація ІІТЗН НАПН України: 
- надає Раді відомості стосовно наукової молоді ІІТЗН НАПН України та 

створює умови необхідні для ефективної діяльності Ради молодих учених 
ІІТЗН НАПН України (приміщення, меблі, техніка, канцтовари тощо); 

- забезпечує організаційну, консультативну та матеріальну підтримку 
діяльності Ради, що передбачено цим Положенням; 

- залучення до засідань ІІТЗН НАПН України щодо розгляду питань 
різноманітних питань щодо роботи молодих вчених (засідання Вченої ради, 
засідання відділів, атестаційні комісії, приймальні комісії, апеляційні комісії 
тощо); 

- інформує керівництво Ради про рішення ІІТЗН НАПН України щодо 
молодіжної політики. 

5.2. Рада молодих вчених: 
- надає допомогу ІІТЗН НАПН України в організації та проведенні 

наукових масових заходів (за умови завчасного попередження про дати та 
місце їх проведення); 

- подає пропозиції керівництву та адміністрації ІІТЗН НАПН України 
щодо покращення організації роботи молодих вчених; 

- забезпечує статистичною та аналітичною інформацією про проблеми та 
ініціативи молодих вчених. 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. По закінченні терміну повноважень Ради формується новий її склад. Рада 
попереднього складу забов’язана впродовж одного місяця після закінчення 
своїх повноважень організувати формування нового складу Ради та провести 
вибори її керівництва у порядку, що визначено цим Положенням. 

6.2. Питання щодо внесення змін до Положення розглядаються на засіданнях 
Ради, обговорюються та приймаються на загальних зборах Ради. Прийняті 
зміни затверджуються Вченою радою ІІТЗН НАПН України. 

 
«Погоджено» 
 
Заступник директора  
з наукової роботи                                __________  О.М. Спірін 
 
 
Над Положенням працювали: 
Яцишин А.В., Носенко Ю.Г., Коваленко В.В. 


