
ПОРЯДОК ВИБОРІВ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України 

 

1. Вчена рада Інституту складається з 27 осіб.  

2. Не менш як три чверті складу вченої ради (21 особа, виборні члени ради) обираються на термін 

повноважень директора Інституту таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта 

призначаються наказом директора Інституту. 

3. Директор Інституту, його заступники з наукової роботи і вчений секретар Інституту є членами вченої 

ради Інституту за посадою.  

4. До складу вченої ради Інституту входять всі члени НАН України (академіки та члени-кореспонденти 

НАН України) за їх згодою, які працюють в Інституті.  

5. До вченої ради можуть бути обрані (або запрошені та призначені наказом директора Інституту) 

провідні вчені і спеціалісти, які не працюють в Інституті. 

6. Виборні члени ради в кількості 19 осіб обираються відповідно до квот, виділених за принципом 

пропорційного представництва для груп наукових відділів: 

відділ (лабораторія)  11, 11/1, 13, 13/1, 15, 15/1, 15/2, 16, 17, 18    - 8 членів ради;   

відділ                          21, 22, 23, 24, 25                                              - 5 членів ради;     

відділ (лабораторія)  31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 37                               - 6 членів ради;  

7. До складу виборних членів вченої ради Інституту також входять представник молодих учених 

Інституту та керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник Інституту), які 

обрані на ці посади відповідними організаціями.  

8. Висування кандидатів у члени Вченої ради проводяться на зборах науковців наукових відділів 

(лабораторій), наукових семінарів за участю молодших, наукових, старших, провідних, головних 

наукових співробітників, а також інженерів, які мають вчений ступінь, шляхом відкритого (або 

таємного за рішенням зборів) голосування простою більшістю голосів, кількість кандидатів в члени 

вченої ради не обмежена. 

9. Вибори Вченої ради проводяться таємним голосуванням зборів наукових працівників. 

Збори наукових працівників Інституту вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше двох 

третин фактичної чисельності штатних наукових працівників Інституту. 

Рішення зборів колективу наукових працівників Інституту приймається двома третинами голосів 

наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту 

10. Посади наукових працівників, які беруть участь у виборах вченої ради: 

 керівник (директор, начальник), заступник керівника (директора, начальника) з наукової роботи; 

 радник при дирекції наукової установи; 

 учений секретар (його заступники); 

 керівник (завідувач, головний редактор) та заступники керівника (завідувача, головного 

редактора) наукового підрозділу, редакції наукового видання; 

 головний конструктор, головний інженер з основного напряму діяльності наукової установи та їх 

заступники; 

 провідний конструктор, провідний інженер з основного напряму діяльності наукової установи; 

 головний науковий співробітник; 

 провідний науковий співробітник; 

 старший науковий співробітник; 

 науковий співробітник; 

 молодший науковий співробітник; 

 докторант. 



 До наукових працівників належать також особи, які мають науковий ступінь і працюють за 

спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за галузями наук, за якою присуджено 

науковий ступінь. 

11. Бюлетень для таємного голосування включає три списки кандидатів в члени вченої ради, об'єднаних 

за групами наукових відділів.  

12. Голосування проводиться за загальним списком кандидатів. Кожен учасник голосування має право 

проголосувати за будь-яку кількість кандидатів. 

13. Підрахунок голосів проводиться за кожною кандидатурою окремо. 

14. Обраними до Вченої ради вважаються кандидати, які набрали більшість голосів (не менше 2/3 від 

загальної кількості голосів) серед кандидатів від даної групи відділів, при цьому число обраних членів 

вченої ради від даної групи відділів визначається відповідною квотою. 

15. Якщо в результаті голосування обрано менше 19 членів Вченої ради, протягом 5 років рада працює в 

меншому складі. 

16. Якщо кілька кандидатів в межах квоти набрали однакову кількість голосів, за цими кандидатурами 

проводиться додатковий тур голосування. 

17. Голова, його заступники та вчений секретар вченої ради Інституту обираються таємним 

голосуванням з числа її членів. 

 

Розробила: 

учений секретар Інституту                                                                                         І.Є.Почаніна 

 

Узгоджено вченою радою Інституту "13"  червня 2019р., протокол № 8. 

 
Положення розроблено відповідно до Закону України про наукову та науково – технічну діяльність та Статуту Інституту. 


