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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); 

- сприяє діяльності Ради молодих вчених і спеціалістів Інституту; 

4. Комісія складається з голови, його заступників, членів Комісії та її секретаря, які 

обираються на першому засіданні. Склад комісії затверджується на період 

повноважень Вченої ради. Зміни у склад Комісії впродовж терміну її 

функціонування вносяться рішенням голови Комісії. 

5. Основною формою роботи Комісії є засідання які проводяться за потреби. 

Члени комісії зобов’язані брати участь у її засіданнях. Делегування своїх 

повноважень іншим особам не допускається. 

Засідання проводить голова Комісії чи за його дорученням – заступник 

голови. Засідання Комісії є повноважним за наявності на засіданні не менше 2/3 її 

членів від загального складу. 

Рішення Комісії приймаються більшістю голосів від кількості присутніх 

членів та оформлюються протоколами, які підписують голова та секретар Комісії. 

У разі однакової кількості голосів «за» і «проти», поданих членами Комісії при їх 

голосуванні, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував голова. 

Організаційно-технічне забезпечення засідань Комісії, підготовку необхідних 

матеріалів і оформлення протоколів засідань здійснює секретар Комісії. 

6. У своїй діяльності Комісія підзвітна Вченій раді Інституту. 

  

 

Вчений секретар ІМаг 

НАН України та МОН України 

 

 

                   Ірина ШАРАЙ 
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Додаток 1 

до Положення 

про Комісію по роботі з наукової молоддю 

 

Склад Комісії по роботі з наукової молоддю Інституту магнетизму 

Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України 

 

 

Джежеря Юрій Іванович, заступник директора з наукової роботи, д-р 

фіз.-мат. наук, професор; 

Голуб Володимир Олегович, завідувач відділу теорії магнітних явищ та 

магнітної динаміки конденсованих середовищ, д-р фіз.-мат. наук; 

Кравець Анатолій Федорович, завідувач відділу фізики плівок, д-р фіз.-мат. 

наук; 

Верба Роман Володимирович, д-р фіз.-мат. наук; 

Дереча Дмитро Олександрович, завідувач лабораторії нанокристалічних 

структур, канд. фіз.-мат. наук; 

Іванов Борис Олексійович, член-кореспондент НАН України, д-р фіз.-мат. 

наук, професор; 

Мамілов Сергій Олександрович, завідувач лабораторії біосенсорів, канд. 

фіз.-мат. наук. 
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