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Український історичний збірник, Вип. 18, 2015 
 

ПОЛОЖЕННЯ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 
ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ 

 
І. Загальні положення та принципи діяльності 

1. Рада молодих вчених Інституту історії України НАН України (далі — 
РМВ) є добровільним колегіальним органом, який об’єднує молодих учених — 
наукових працівників, інженерів, аспірантів та докторантів (віком до 35 років) 
Інституту історії України НАН України. 

2. РМВ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, 
Постановою Президії НАН України № 206 від 23.06.1999 р. «Про перелік 
заходів щодо поповнення установ НАН України науковою молоддю та поси-
лення роботи з молодими вченими і спеціалістами НАН України», Статутом 
Інституту історії України НАН України та цим Положенням. 

3. Дирекція та Вчена рада Інституту історії України НАН України надає 
РМВ необхідну організаційну та консультаційну підтримку. 

4. Діяльність РМВ здійснюється на громадських засадах, на основі дотри-
мання принципів наукової етики, свободи наукової творчості, рівноправності 
всіх її членів, законності та відкритості у роботі, демократичності і добро-
вільності. 

 
ІІ. Мета, завдання і напрямки діяльності РМВ 

5. Метою РМВ є представництво, захист і реалізація професійних, інтелек-
туальних, юридичних і соціальних прав та інтересів молодих вчених Інституту 
історії України НАН України, підвищення їх ролі у формуванні наукової 
політики та роботі установи. 

6. Діяльність РМВ спрямована на всебічне сприяння науковій та творчій 
діяльності молодих вчених, збереження і розвиток їх інтелектуального потен-
ціалу, виховання майбутніх наукових кадрів. 

7. Завдання РМВ: 
7.1. Сприяння професійному росту наукової молоді Інституту, надан-

ня їм консультативної допомоги в створенні сприятливих умов для 
професійної науково-дослідної діяльності. 

7.2. Представництво інтересів молодих вчених у Вченій раді, перед 
Дирекцією та Профспілковим комітетом Інституту; вираження думки та 
підготовка пропозицій щодо окремих аспектів професійної діяльності 
наукової молоді. Голова Ради від її імені має право ініціювати розгляд 
питань, важливих для молоді Інституту, на Вченій раді. 

7.3. Поширення інформації про наукові конференції, школи, колок-
віуми та семінари, а також фонди, які здійснюють грантову підтримку 
наукових стажувань та досліджень молодих вчених. 

7.4. Сприяння та організація участі молодих вчених у різноманітних 
конкурсах наукових робіт, що проводяться Національною Академією 
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наук України, вищими державними установами та міністерствами, доб-
рочинними фондами тощо. РМВ висуває претендентів та подає відповідні 
пропозиції до Вченої ради Інституту щодо отримання іменних стипендій і 
премій для молодих вчених. 

7.5. Налагодження та розвиток співпраці з молодими вченими інших 
наукових установ НАН України та вузів. Залучення до роботи в Клубі 
молодих вчених та новаторів Київського будинку вчених НАН України. 

7.6. Участь в обговоренні та експертизі наукових робіт молодих 
вчених. 

7.7. Сприяння публікації результатів досліджень молодих вчених.  
З цією метою здійснюється підготовка та видання щорічного збірника 
наукових праць молодих вчених Інституту історії України НАН України 
«Український історичний збірник». 

7.8. Ініціювання, організація та проведення конференцій, круглих 
столів, шкіл і семінарів молодих вчених; лекцій відомих вітчизняних та 
зарубіжних фахівців. 

7.9. Організація щорічної конференції молодих вчених Інституту 
історії України НАН України, залучення до участі в її роботі науковців 
інших установ. 

7.10. Сприяння фізичному та духовному розвитку молодих вчених 
шляхом організації дозвілля, відпочинку та спортивних заходів. 

7.11. Підтримка та оновлення web-сторінки Ради молодих вчених на 
офіційному Інтернет-порталі Інституту історії України НАН України. 

7.12. Інформування Дирекції та Вченої ради Інституту про діяльність 
РМВ. 

 

ІІІ. Організаційні та структурні засади діяльності РМВ 

8. Вищим органом РМВ є загальні збори молодих вчених Інституту історії 
України НАН України, які збираються не менше, ніж один раз на рік. Збори 
вважаються правочинними, якщо на них присутні більше половини облікового 
складу молодих вчених. Рішення загальних зборів приймаються шляхом голо-
сування (відкритого або таємного) простою більшістю голосів від загальної 
кількості присутніх. 

9. До компетенції загальних зборів РМВ належить: ухвалення Положення 
(при необхідності) та затвердження керівного складу РМВ; заслуховування звіту 
РМВ; затвердження програм та планів діяльності РМВ; вирішення будь-яких 
інших питань, що випливають з мети та завдань діяльності РМВ. 

10. Склад РМВ формується з молодих вчених Інституту історії України 
НАН України віком до 35 років, які погоджуються із цілями та завданнями Ради, 
викладеними у цьому Положенні. 

11. До складу РМВ Інституту історії України НАН України (5–7 осіб) 
входять Голова, його Заступник, Секретар та члени РМВ. 

12. Склад РМВ затверджується рішенням Вченої ради Інституту історії 
України НАН України. 
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13. Голова Ради обирається на загальних зборах з числа молодих вчених 
Інституту, не старше 35 років на момент обрання — терміном на три роки 
таємним або відкритим голосуванням (за рішенням більшості присутніх) прос-
тою більшістю від облікового складу молодих вчених. 

14. РМВ проводить свої засідання періодично в міру необхідності (не рідше 
одного разу на три місяці). 

15. РМВ приймає всі рішення простою більшістю голосів присутніх на 
засіданні її членів. Засідання є правомірним, якщо на ньому присутні не менше 
2/3 її складу. У випадку відсутності Голови його функції виконує Заступник. 

16. Керівництво РМВ щорічно звітує про виконану роботу на загальних 
зборах молодих вчених, а вкінці терміну своїх повноважень — перед Вченою 
радою Інституту історії України НАН України. 

 
IV. Членство у РМВ 

17. Члени РМВ є представниками інтересів молодих вчених Інституту 
історії України НАН України. 

18. Членами РМВ можуть бути молоді вчені, які навчаються чи працюють у 
Інституті та займаються науковою або науково-дослідною діяльністю. 

19. Члени РМВ обираються терміном на три роки на загальних зборах 
молодих учених шляхом відкритого голосування (простою більшістю при-
сутніх). 

20. Член РМВ має право: 
20.1. Брати участь у засіданнях РМВ, висловлювати свої думки, 

вносити на розгляд пропозиції і брати участь у вільному обговоренні 
всіх розглянутих питань. 

20.2. Брати участь у всіх заходах організованих РМВ. 
20.3. На підставі власного бажання добровільно припинити своє 

членство в РМВ. 
21. Член РМВ зобов’язаний: 
21.1. Дотримуватися цього Положення; 
21.2. Виконувати рішення РМВ, прийняті в межах її повноважень, 

визначених цим Положенням; 
21.3. Сумлінно та своєчасно виконувати покладені на нього обо-

в’язки; 
21.4. Активно брати участь у заходах організованих РМВ; 
21.5. Пропагувати діяльність РМВ, сприяти підвищенню її автори-

тету та престижу. 
22. Виключення з членів РМВ може здійснюватися у випадках: 
22.1. Здійснення членом РМВ дій, що грубо порушують це Поло-

ження; 
22.2. Невиконання рішень РМВ та загальних зборів молодих вчених 

Інституту історії України НАН України; 
22.3. Відсутності більш, ніж на трьох засіданнях РМВ поспіль без 

поважної причини; 
22.4. За власним бажанням члена РМВ. 
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23. Рішення про виключення з членів РМВ приймається на засіданні РМВ 
простою більшістю від її голосів. 

24. У разі звільнення члена РМВ з Інституту історії України НАН України 
його членство у РМВ припиняється автоматично. 

25. Якщо впродовж роботи РМВ вік будь-кого з його членів перевищить 
35 років, РМВ може подовжити його членство до переобрання нового складу 
РМВ. 

 
V. Прикінцеві положення 

26. Положення про РМВ та подальші зміни до нього приймаються на за-
гальних зборах молодих учених Інституту та затверджуються Вченою радою 
Інституту історії України НАН України. 

27. По закінченню терміну повноважень РМВ Інституту історії України 
НАН України формується її новий склад та керівництво. 

 
 
 


