
http://www.etnolog.org.ua/



2 

1. Загальні положення 

1.1. Рада молодих учених Інституту мистецтвознавства, фольклористики 

та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (РМУ ІМФЕ НАНУ) є 

добровільною, самостійною громадською організацією, що створена з метою 

сприяння вирішенню наукових проблем, максимального використання 

наукового потенціалу молоді, професійного становлення починаючих 

науковців, а також задля захисту соціальних інтересів молодих учених і 

фахівців. 

1.2. Рада молодих учених представляє та захищає інтереси молодих 

дослідників і фахівців ІМФЕ НАНУ (науковців, аспірантів, провідних 

етнологів, фольклористів та мистецтвознавців, а також здобувачів ступеня 

доктора філософії, які займаються науково-дослідною роботою) у віці до 

35 років (включно). 

1.3. Рада молодих учених створена на підставі Постанови Президії 

Національної академії наук України № 206 від 23.06.1999 р. «Про перелік 

заходів щодо поповнення установ НАН України науковою молоддю та 

посилення роботи з молодими вченими і спеціалістами НАН України», Указу 

Президента України від 09.04.2002 р. № 315 «Про додаткові заходи щодо 

підтримки молодих учених», нормативних документів НАН України та 

Статуту Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України (нова редакція якого затверджена 

Розпорядженням Президії НАН України № 530 від 09.11. 2022 р.). У своїй 

діяльності Рада молодих учених ІМФЕ НАНУ керується Конституцією та 

нормативними актами України (зокрема, Законом про вищу освіту 2014 р., 

Законом про наукову і науково-технічну діяльність 2016 р.); наказами 

Міністерства освіти і науки України; Статутом ІМФЕ НАНУ; Положенням 

про організацію науково-дослідної роботи в ІМФЕ НАНУ; Положенням про 

підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і доктора наук 

в ІМФЕ НАНУ; Положенням про організацію освітнього процесу в 

ІМФЕ НАНУ; Положенням про академічну доброчесність наукових 
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співробітників та учасників освітнього процесу в ІМФЕ НАНУ; Положенням 

про порядок реалізації учасниками освітнього процесу права на академічну 

мобільність в ІМФЕ НАНУ; даним Положенням, що приймається на 

Загальних зборах молодих учених Інституту. 

1.4. Рада молодих учених може мати власну символіку, що 

розробляється ініціативною групою та затверджується рішенням більшості 

учасників Загальних зборів членів Ради молодих учених. 

1.5. Діяльність Ради молодих учених ІМФЕ НАНУ контролюється 

адміністрацією ІМФЕ НАНУ через заступника директора з наукової роботи, 

координується ученим секретарем ІМФЕ. 

1.6. Положення Ради молодих учених встановлює порядок скликання та 

проведення зборів Ради молодих учених; порядок членства, структуру Ради 

молодих учених; порядок формування РМУ, а також їх повноваження та 

функції на період діяльності; права і обов’язки членів Ради. 

 

2. Мета, завдання та форми діяльності Ради молодих учених 

2.1. Рада молодих учених покликана об’єднати науковий потенціал 

кадрового складу ІМФЕ НАНУ та ставить за мету активізацію досліджень 

молодих науковців ІМФЕ НАНУ, оприлюднення результатів цих студій. 

2.2. Діяльність Ради молодих учених забезпечує вирішення таких 

основних завдань: 

а) формування наукового світогляду, оволодіння теоретичними 

підходами та методами дослідження; 

б) ознайомлення молодих фахівців із традиціями, історією колективу 

Інституту, основними напрямами його роботи та перспективами розвитку; 

сприяння вихованню молодих учених і фахівців у найкращих традиціях 

Інституту та сучасної науки, професійному зростанню кожного молодого 

вченого і фахівця відповідно до його знань, здібностей і вподобань; 
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в) надання допомоги аспірантам, провідним етнологам, фольклористам і 

мистецтвознавцям, які займаються науково-дослідною роботою, в опануванні 

фаху, досягненні високого професіоналізму: 

– надання допомоги аспірантам, провідним етнологам, фольклористам і 

мистецтвознавцям в організації роботи над дисертаційним дослідженням 

(обґрунтування актуальності, постановка мети та конкретних завдань 

дослідження, визначення об’єкта та предмета дослідження, вибір методів 

(методики) його проведення, формування висновків і оцінка одержаних 

результатів тощо); 

– вивчення наукового рівня дисертації або її окремих розділів, наукової 

обґрунтованості теоретичних і експериментальних результатів, 

формулювання пропозицій для вдосконалення дисертаційної роботи, 

рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків; 

– обмін досвідом та надання практичної допомоги в оформленні 

дисертації та автореферату відповідно до вимог МОН України; 

– надання допомоги в підготовці необхідних для захисту дисертації 

супроводжуючих документів, обмін досвідом та надання практичної 

допомоги в організації прилюдного захисту кваліфікаційної роботи 

здобувачів наукових ступенів. 

г) популяризація науково-дослідної роботи та її результатів серед 

наукового складу Інституту та інших установ; 

ґ) створення банку найбільш дискусійних наукових проблем, що 

потребують вирішення. 

2.3. Діяльність Ради молодих учених здійснюється у формах: 

а) проведення науково-теоретичних та науково-практичних заходів з 

актуальних наукових проблем; 

б) участі молодих учених Інституту у виконанні держбюджетних 

науково-дослідних робіт, проведенні досліджень у межах творчої співпраці 

відділів Інституту тощо; 
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в) написання дисертаційних робіт, наукових статей, підготовка інших 

наукових публікацій; 

г) інформаційної підтримки наукової молоді шляхом пошуку та 

розповсюдження даних про фонди та грантову підтримку молодих учених; 

ґ) сприяння представленню, захисту та реалізації професійних, 

інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих 

учених і спеціалістів ІМФЕ НАНУ. 

2.4. Пропозиції щодо формату заходів Ради молодих учених готуються 

керівництвом Ради і узгоджуються зі складом Ради. Керівництво звітує про 

проведення заходів перед Радою. 

 

3. Права та обов’язки Ради молодих учених ІМФЕ НАНУ 

3.1. Рада молодих учених має право: 

а) виступати з ініціативами із різних питань наукового та громадського 

життя, вносити пропозиції в органи державної і муніципальної влади, наукові 

та громадські організації та брати участь у прийнятті їхніх рішень, які 

стосуються наукової молоді ІМФЕ НАНУ; 

б) представляти та захищати права та законні інтереси наукової молоді 

ІМФЕ НАНУ в органах державної влади, місцевого самоврядування, 

наукових і громадських об’єднаннях; 

в) ініціювати і брати участь у створенні громадських некомерційних 

організацій, мета і завдання яких відповідають меті і завданням РМУ ІМФЕ 

НАНУ; 

г) брати участь в міжнародних, державних, регіональних та інших 

проектах і програмах; 

ґ) організовувати наукову та творчу співпрацю молодих учених ІМФЕ 

НАНУ з вченими та фахівцями інших науково-дослідницьких установ; 

д) організовувати лекції та доповіді провідних вітчизняних і зарубіжних 

фахівців, що знайомлять молодь з новітніми досягненнями вітчизняної і 

закордонної науки; 
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е) висувати претендентів на здобуття національних і міжнародних 

молодіжних премій, стипендій та грантів; 

є) здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді, яка не 

суперечить чинному законодавству України. 

3.2. Здійснюючи свою діяльність, РМУ ІМФЕ НАНУ зобов’язана 

дотримуватися законодавства України, загальновизнаних принципів і норм 

міжнародного права, що стосуються сфери діяльності, а також норм, 

передбачених Статутом ІМФЕ НАНУ та даним Положенням. 

3.3. Будь-який вид діяльності Ради молодих учених ІМФЕ НАНУ може 

бути додатково регламентований додатками до дійсного Положення про раду 

молодих учених. 

 

4. Взаємодія Ради молодих учених  

із Адміністрацією, Вченою радою ІМФЕ НАНУ 

4.1. Адміністрація, Вчена рада ІМФЕ НАНУ сприяє організаційній, і 

консультаційній підтримці Ради молодих учених ІМФЕ НАНУ: 

а) у здійсненні діяльності, передбаченої даним Положенням про РМУ 

ІМФЕ НАНУ; 

б) в одержанні своєчасної і у повному обсязі інформації, що стосується 

наукової молоді ІМФЕ НАНУ; 

в) наданням Раді молодих учених приміщення для проведення засідань. 

4.2. Заступник директора з наукової роботи та учений секретар ІМФЕ 

НАНУ можуть брати участь у роботі Ради молодих учених, надавати 

інформацію Раді молодих учених про рішення Вченої ради та інших 

нормативних документів, що стосуються діяльності РМУ ІМФЕ НАНУ, 

вносити пропозиції щодо участі РМУ у вирішенні завдань ІМФЕ НАНУ. 

4.3. Керівництво ІМФЕ НАНУ, завідувачі відділів Інституту, провідні 

науковці можуть ініціювати проведення особистих робочих зустрічей із 

РМУ ІМФЕ НАНУ. 
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4.4. Прийняті рішення РМУ ІМФЕ НАНУ мають рекомендаційний 

характер для Адміністрації, Вченої ради ІМФЕ НАНУ і при необхідності 

включаються в порядок денний найближчого засідання Адміністрації, Вченої 

ради ІМФЕ НАНУ. З метою підвищення оперативності й ефективності 

роботи Ради молодих учених, рішення РМУ можуть бути оформлені на 

бланку ІМФЕ НАНУ, завірені підписами голови РМУ ІМФЕ НАНУ, 

Заступника директора з наукової роботи Інституту або ученого секретаря 

ІМФЕ НАНУ і гербовою печаткою ІМФЕ НАНУ. 

4.5. З метою забезпечення найбільш повного урахування інтересів 

молодих науковців РМУ ІМФЕ НАНУ на період своїх повноважень висуває 

зі свого складу кандидатуру голови РМУ ІМФЕ НАНУ як представника для 

обрання до складу Вченої ради ІМФЕ НАНУ. Представник звітує Раді 

молодих учених про результати засідань Вченої ради. По закінченні терміну 

повноважень Ради молодих учених представник складає свої повноваження 

члена Вченої ради. 

4.6. Рада молодих учених може рекомендувати обраного Радою 

представника відповідної кваліфікації до складу кожної атестаційної комісії, 

у яких розглядаються справи молодих учених ІМФЕ НАНУ. 

4.7. Рада молодих учених щорічно звітує про свою роботу перед Вченою 

радою ІМФЕ НАНУ. 

 

5. Порядок формування та організаційна структура  

Ради молодих учених ІМФЕ НАНУ 

5.1. Членами Ради молодих учених ІМФЕ НАНУ можуть бути молоді 

дослідники та фахівці ІМФЕ НАНУ (науковці, аспіранти, провідні етнологи, 

фольклористи і мистецтвознавці, які займаються науково-дослідною 

роботою) у віці до 35 років (включно). 

5.2. На підставі поданої заяви на ім’я голови Ради молодих учених 

кандидат включається до списку членів Ради на три роки. Прийняття до 
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членів РМУ ІМФЕ НАНУ здійснюється на засіданні Ради молодих учених 

загальним відкритим голосуванням простою більшістю голосів. 

5.3. Член РМУ ІМФЕ НАНУ на підставі власного бажання у будь-який 

момент може добровільно припинити своє членство в Раді, повідомивши про 

це керівні органи Ради молодих учених Інституту. Член Ради молодих 

учених, який не виконує рішення РМУ ІМФЕ НАНУ, покладені на нього цим 

Положенням обов’язки, а також який грубо порушує Положення про РМУ 

ІМФЕ НАНУ, може бути виключений з Ради прийнятим рішенням шляхом 

відкритого голосування кваліфікованою більшістю (2/3) голосів. 

5.4. Члени Ради молодих учених здійснюють свою діяльність на 

громадських засадах. 

5.5. Члени Ради молодих учених мають право: 

а) обирати та бути обраними у керівні органи Ради молодих учених 

Інституту; 

б) брати участь в обговоренні всіх питань, пов’язаних з науково-

дослідною та організаційною діяльністю Ради молодих учених; 

в) проводити наукові дослідження в певній галузі відповідно до власних 

інтересів і переконань; 

г) виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших 

подібних заходах; 

ґ) вносити пропозиції стосовно вдосконалення форм і методів діяльності 

Ради молодих учених; 

д) за результатами участі у конкурсах-програмах на отримання грантів, 

отримувати гранти на проведення подальших фундаментальних досліджень у 

відповідній галузі науки; 

е) бути рекомендованим до вступу в аспірантуру; 

є) публікувати свої наукові праці у виданнях Інституту, отримувати 

рекомендації для публікації наукових робіт у фахових виданнях. 
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Даний перелік прав не є вичерпним. Члени Ради молодих учених можуть 

наділятися й іншими правами для досягнення мети діяльності 

РМУ ІМФЕ НАНУ. 

5.6. Члени Ради молодих учених зобов’язані: 

а) здійснювати науково-дослідну діяльність у відповідних галузях 

науки; 

б) представляти наукові доповіді на науково-практичних заходах; 

в) дотримуватися даного Положення та інших нормативних актів, на 

основі яких діє Рада молодих учених; 

г) виконувати рішення Ради молодих учених, прийняті в межах її 

повноважень, визначеного Положенням; 

ґ) виконувати покладені на них зобов’язання. 

5.7. Кандидат на посаду Голови РМУ ІМФЕ НАНУ висувається 

рішенням більшості (не менше 2/3 від числа всіх членів Ради молодих 

учених) на установчому засіданні Ради молодих учених і затверджується 

Вченою радою ІМФЕ НАНУ на строк до 3-х років. 

5.8. Голова Ради молодих учених організовує та керує роботою Ради, є 

офіційним представником Ради молодих учених ІМФЕ НАНУ і здійснює 

взаємодію з іншими установами та організаціями відповідно до Положення 

про раду молодих учених ІМФЕ НАНУ. 

5.9. Голова Ради молодих учених має право: 

а) приймати рішення про скликання та терміни проведення чергового 

засідання Ради молодих учених, вирішувати інші питання підготовки та 

проведення засідання Ради молодих учених; 

б) координувати діяльність Ради молодих учених; 

в) брати участь у засіданнях Вченої ради ІМФЕ НАНУ; 

г) представляти РМУ ІМФЕ НАНУ стосовно юридичних, фізичних осіб 

чи організацій при наявності відповідного доручення. 

5.10. Голова Ради молодих учених зобов’язаний: 
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а) формувати порядок денний, необхідні матеріали та проводити 

засідання Ради молодих учених, здійснюючи функції голови цього засідання, 

чи передавати ці функції частково або цілком заступнику голови Ради 

молодих учених; 

б) контролювати дотримання членами Ради молодих учених цього 

Положення та діяльність Ради молодих учених у цілому; 

в) звітувати перед членами Ради молодих учених на його засіданні про 

виконану роботу; 

г) забезпечувати ефективну діяльність Ради молодих учених відповідно 

до п. 2 і п. 3 цього Положення. 

5.11. Рада молодих учених має право кваліфікованою більшістю голосів 

(не менше 2/3 від числа всіх членів Ради) висловити недовіру голові Ради 

молодих учених. У випадку, коли голова Ради молодих учених добровільно 

на підставі власного бажання, у встановленому Радою порядку, чи за 

рішенням Ради молодих учених припиняє свої функції або членство в Раді, 

функції голови Ради молодих учених автоматично переходять до заступника 

голови Ради молодих учених, який зобов’язаний внести до порядку денного 

найближчого засідання Ради молодих учених питання про вибори і 

призначення голови Ради молодих учених і його заступника, а також 

провести це засідання впродовж 3-х місяців. Якщо голова Ради молодих 

учених тимчасово не може виконувати свої обов’язки (відрядження, хвороба 

тощо), то функції виконуючого обов’язки голови Ради молодих учених 

переходять до заступника або одного з членів Ради молодих учених. 

5.12. Кандидатура заступника голови Ради молодих учених та ученого 

секретаря пропонується головою Ради із числа її членів і затверджується 

Радою на засіданні Ради молодих учених. 

5.13. Заступник здійснює повноваження, передані йому головою. За 

рішенням Ради молодих учених заступник голови Ради може брати участь у 

засіданнях Вченої ради ІМФЕ НАНУ і виконувати функції голови Ради 

молодих учених у період його відсутності. 
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5.14. Учений секретар Ради молодих учених ІМФЕ НАНУ відповідає за 

інформаційну підтримку діяльності Ради в межах повноважень, визначених 

головою Ради молодих учених. 

5.15. Засідання Ради молодих учених проводяться за необхідності. Рада 

молодих учених вважається правомірною приймати рішення, якщо на її 

засіданні присутні більше 1/2 її членів. Рішення Ради молодих учених 

приймається більшістю голосів від присутніх на засіданні членів. 

 

6. Заключні положення 

6.1. Пропозиції щодо зміни Положення про РМУ ІМФЕ НАНУ 

розглядаються на засіданні Ради молодих учених і приймаються або 

скасовуються кваліфікованою більшістю голосів (не менш 2/3 від числа всіх 

членів Ради молодих учених). 

6.2. Рада молодих учених ІМФЕ НАНУ має право самостійно припинити 

свою діяльність рішенням кваліфікованої більшості голосів (не менш 2/3 від 

числа всіх членів Ради) на засіданні Ради молодих учених. Рішення про 

припинення діяльності Ради молодих учених може також прийматися 

Адміністрацією або Вченою радою ІМФЕ НАНУ. 
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