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положЕння
ПРО НАУКОВ1 СЕМ1НАРИ
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Загальнi положення
1. Постiйно дiючi науковi семiнари (далi -семiнари) створюються за основними напрямками
науково.і. дiяльностi 1нституту наказом директора.

2.  Семiнар  покликаний  сприяти  розвитку  фундаментальних  i  прикладних  наукових  дослi-
джень, пiдвищенню .і.х методологiчного i наукового рiвня, впровадженню отриманих резуль-
татiв, зростанню квалiфiкацi.і. наукових працiвникiв.

3. до складу семiнару в якостi постiйних членiв входять провiднi вченi (кандидати i доктора
наук) науковi спiвробiтники, докторанти i аспiрантию а також (за погодженням з керiвниками
семiнару) спiвробiтники, що працюють в данiй галузi науки. Склад постiйних членiв семiнару
затверджу€ться  директором  1нституту  на  пiдставi  службових  записок  керiвникiв  наукових
вiддiлiв.

4. Участь в роботi наукового семiнару € одним з найважливiших службових обов'язкiв постiй-
них членiв семiнару. Облiк вiдвiдувань семiнарiв здiйсню€ секретар семiнару.

5. У роботi будь-якого семiнару мають право брати участь всi спiвробiтники 1нституту, а та-
кож вченi з iнших органiзацiй.

6. Керiвники наукових семiнарiв призначаються наказом директора 1нституту. Керiвник семi-
нару призначас свого заступника, секретаря семiнару та заступника секретаря семiнару.

7. Науковий семiнар:
1). Обговорюс прiоритетнi шляхи розвитку вiдповiдного наукового напрямку. Виробляс i ви-
носить на розгляд дирекцi.і. та Вчено.і. ради 1нституту пропозицi.і. щодо розвитку перспективних
наукових  напрямiв  (а також  згортання  безперспективних),  пiдвищення  ефективностi  дослi-
джень, впровадження .і.х результатiв у практику.

2).  Розгляда€  звiти  про  наукову  дiяльнiсть  вiддiлiв,  лабораторiй,  наукових  працiвникiв,  що
представляють цей науковий напрям.

3).  Заслуховус доповiдi провiдних вчених про новiтнi науковi досягнення, оглядовi доповiдi
про стан даного наукового напрямку i шляхи його розвитку в нашiй кра.і.нi i за кордоном.
4).  Проводить  обговорення результатiв  завершених  НдР  (за  винятком  технiчних  розробок,
виконаних за короткостроковими договорами), заслухову€ iнформацiю про виконання госпдо-
говiрних робiт.

5). Проводить обговорення запитiв на фiнансування тим, проектiв науково - дослiдних робiт.
дае вiдповiдний висновок Вченiй радi.
6). Перiодично, не рiдше одного разу на рiк, заслухову€ доповiдi аспiрантiв, здобувачiв i док-
торантiв про проведенi ними дослiдженнях.
7). В обов'язковому порядку розгляда€ питання про можливiсть опублiкування наукових ста-
тей, авторами i спiвавторами яких с спiвробiтники 1нституту. Рекомендацiя семiнару € пiдста-
вою для клопотання 1нституту в редакцiю наукового видання про опублiкування роботи. Пуб-
лiкацiя спiвробiтниками  1нституту результатiв  наукових дослiджень за тематикою 1нституту
без рекомендацi.і. наукового семiнару на допуска€ться. Якщо публiкацiя виконана спiвробiтни-



ком  1нституту в спiвавторствi 3  зарубiжними  колегами,  спiвробiтниками  iнших  iнститутiв  i
рекомендована до  опублiкування  iншими  установами,  спiвробiтник  1нституту  зобов'язаний
проiнформувати семiнар про результати, опублiкованих в данiй роботi.

8) Заслухову€ iнформацiю про повiдомлення` якi направляються на конференцi.і., да€ поперед-
нiй висновок п.ро можливiсть .і.х публiкацi.і.. да€ Вченiй радi рекомендацiю для опублiкування
монографiй на пiдставi .і.х обговорення.

9). Обговорю€ питання участi науковцiв 1нституту в мiжнародних школах, семiнарах, конфе-
ренцiях, в програмах стажування, да€ на це свою згоду.
10). Заслухову€ звiти науковцiв про участь в мiжнародних наукових школах, семiнарах, кон-
ференцiях, а також про роботу за кордоном, про результати стажування.
11).  Вiдповiдно до  положень про  конкурси  наукових робiт розгляда€  i  рекоменду€ роботи,
висунутi науковими колективами або окремими вченими, для участi в нацiональних i мiжна-
родних конкурсах.
12). Рекоменду€ спiвробiтникiв 1нституту до присво€ння вченого звання старшого наукового
спiвроiбтника i професора.

13). Проводить попереднiй розгляд матерiалiв дисертацiйних робiт, виконаних в Iнститутi, да€
квалiфiкацiйне висновок органiзацi.і. про матерiали роботи. За дорученням спецiалiзовано.і. ра-
ди розгляда€ матерiали дисертацiй, виконаних в iнших органiзацiях.

14). За дорученням Вчено.і. ради розгляда€ iншi науковi, науково -органiзацiйнi та кадровi пи-
тання.
15).  При виборах Вчено.і. ради 1нституту рекомендуе до .і-і. складу кандидатiв, що представля-
ють цей науковий напрям.
16)  Не рiдше  1  разу на рiк за дорученням керiвника семiнару заслухову€ оглядовi доповiдi
постiйних членiв семiнару про сучасний стан справ з наукових напрямках, якi пiдтриму€ семi-
нар.

ПОрядок роботи семiнарiв.
1. Засiдання семiнарiв проводяться не рiдше двох разiв на мiсяць за виключенням перiоду ма-
сових вiдпусток. Результати роботи семiнарiв вiдображаються в протоколах, якi введе секре-
тар семiнару.

2. Рiшення семiнарiв фiксуються в протоколах його засiдань.  Рiшення семiнару правомочнi,
якщо на засiданнях присутнi не менше половини його постiйних членiв, рiшення приймають-
ся вiдкритим або та€мним (за рiшенням семiнару) голосуванням. Рiшення семiнару вважа€ться
прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини постiйних членiв семiнару, якi
брали участь в голосуваннi.

3.Рецензент статтi, що розгляда€ться на семiнарi, признача€ться керiвником семiнару. до ре-
цензування  статей,  що розглядаються на семiнарi,  залучаються спiвробiтники  1нституту або
iнших органiзацiй, що мають досвiд наукових або науково - технiчних дослiджень з дано.і. те-
матики.

4. Текст стапi, пiдготовленiй для доповiдi на семiнарi, за один тиждень до дати проведення
семiнару пода€ться  автором в роздрукованому  виглядi  в бiблiотеку  1нституту для ознайом-
лення.
5.  В  перiод лiтнiх вiдпусток,  коли  засiдання семiнарiв не проводяться, для  публiкацi.і. статтi
необхiдно отримати 2 письмовi рекомендацi.і. р

Учений секретар 1нституту канд. фiз.-мат.

«44» грудня 2o і 4 р.
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з числа постiйних членiв семiнару.
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