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Комісія по роботі з молоддю Фізико-механічного інституту 

ім. Г.В. Карпенка НАН (далі - Інституту) НАН України (далі - Комісія) 

створюється рішенням Вченої ради Інституту. 

 

1. Основними завданнями Комісії є: 

- участь у розробці і реалізації заходів організаційного, правового та 

економічного характеру, спрямованих на вирішення проблеми поповнення 

Інституту молодими співробітниками, створення умов для розвитку їх 

творчого потенціалу та запобігання відтоку талановитої молоді; 

- координація зусиль Інституту, відомих учених і педагогів щодо 

вирішення питань залучення, підготовки і закріплення талановитої молоді; 

- сприяння підвищенню ефективності наукових досліджень молодих 

учених. 

 

2. Комісія у відповідності з основними завданнями: 

- сприяє створенню належних умов для роботи і навчання молодих 

науковців, у тому числі покращення їх соціально-побутових умов; 

- підтримує зв’язки з зацікавленими установами і підрозділами 

Національної академії наук, Міністерства освіти і науки України з питань 

підготовки наукової зміни для Інституту і поповнення Інституту молодими 

спеціалістами; 

- вивчає та узагальнює досвід відділень НАН України, окремих 

наукових установ НАН України щодо роботи з науковою молоддю; 

- сприяє організації, проведенню наукових конференцій, семінарів, шкіл 

молодих спеціалістів і науковців, участі молоді в інших науково-

організаційних заходах; 

- готує на розгляд Вченої ради Інституту пропозиції щодо подальшого 

розвитку системи заохочення та підтримки молодих учених (премії, стипендії, 

гранти тощо); 
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- сприяє діяльності Ради молодих вчених і спеціалістів Інституту; 

- встановлює контакти зі структурами академій наук-членів 

Міжнародної асоціації академій наук, що займаються роботою з науковою 

молоддю, і бере участь в обміні досвідом цієї роботи. 

3. Комісія складається з голови, його заступників, членів Комісії та її 

секретаря. Склад Комісії затверджується рішенням Вченої ради Інституту 

терміном на 5 років. 

4. Засідання Комісії проводяться два рази на рік. 

5. У своїй діяльності Комісія підзвітна Вченій раді Інституту. 
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