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ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
 

ПОСТАНОВА  
. 
  25.11.2009  . 

 
м.Київ 

 
№.     313      .

 
Про цільову фінансову підтримку  
молодих учених, які виступали з  
науковими повідомленнями на  
засіданнях Президії НАН України 
 
 
 

Постановою Президії НАН України від 22.06.05 № 133 
затверджено Положення про порядок проведення конкурсного відбору 
молодих учених НАН України для виступів на засіданнях Президії 
НАН України з науковими повідомленнями та надання цільового 
фінансування для підтримки їх наукових досліджень (далі – 
Положення). Відповідно до цього Положення впродовж 2009 року на 
засіданнях Президії НАН України було заслухано, обговорено й 
позитивно оцінено наукові повідомлення дев’яти молодих учених 
(список додається), рекомендованих відділеннями НАН України                
(далі – молоді вчені-доповідачі). 

З метою заохочення молодих вчених-доповідачів Президія 
НАН України постановляє: 

1. Рекомендувати установам НАН України, згаданим у списку,              
до 18 січня 2010 року подати до відповідних відділень НАН України 
запити на відкриття додаткових відомчих тем науково-дослідних робіт 
за темою наукового повідомлення, оформлені згідно з додатком 4 
постанови Президії НАН України від 28.01.05 № 24 «Про затвердження 
Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових 
досліджень в Національній академії наук України». 

2. Відповідним відділенням НАН України розглянути на 
засіданнях своїх бюро запити на відкриття додаткових відомчих тем для 
молодих вчених-доповідачів та до 8 лютого 2010 р. подати до Науково-
організаційного відділу Президії НАН України рішення про доцільність 
їх виконання у 2010 році. 

3. Науково-організаційному відділу Президії НАН України разом  
з Комісією по роботі з науковою молоддю НАН України до 
15 лютого 2010 р. підготувати проект рішення Президії НАН України 
про відкриття додаткових відомчих тем для молодих вчених 
НАН України. 
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4. Визначити, що виконання додаткових відомчих тем молодих 

вчених-доповідачів здійснюватиметься за рахунок асигнувань, 
передбачених на фінансування централізованих заходів НАН України           
у 2010 р.  

5. Встановити такі вимоги до запитів на відкриття додаткових 
відомчих тем:  

– видатки на фінансування кожної додаткової відомчої теми не 
можуть перевищувати 20 тис.грн.; 

– заробітна плата не повинна перевищувати 40% від загальної 
суми фінансування теми; 

– фінансування накладних витрат за темою не передбачається; 
– термін закінчення виконання додаткових відомчих тем –  

грудень 2010 року; 
– науковими керівниками додаткових відомчих тем мають бути 

молоді вчені-доповідачі. 
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на віце-

президента НАН України академіка НАН України В.Д.Походенка та 
Науково-організаційний відділ Президії НАН України. 
 
 
 
 
 
                      Президент  
Національної академії наук України 
            академік НАН України                                          Б.Є.Патон 
 
 
         Головний учений секретар  
Національної академії наук України 
            академік НАН України                                          А.Г.Загородній 
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Додаток  
до постанови Президії НАН України 

від 25.11.2009  № 313 
 
 
 
 

СПИСОК 
молодих вчених НАН України, що виступали  

на засіданнях Президії НАН України у 2009 році 
 з науковими повідомленнями про їх найбільш вагомі  
досягнення з пріоритетних напрямів розвитку науки 

 
 
 

1. Макаренкова Анастасія Анатоліївна, кандидат фізико-
математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту 
гідромеханіки НАН України. Тема наукового повідомлення: 
«Акустические характеристики звуков дыхания больных 
пневмокониозом». 

2. Максимюк Олександр Петрович, кандидат біологічних наук, 
провідний науковий співробітник Інституту фізіології 
ім.О.О.Богомольця НАН України. Тема наукового повідомлення: 
«Процеси десенситизації рецепторів в якості перспективних принципово 
нових мішеней для знеболювальних препаратів». 

3. Паращевін Максим Анатолійович, кандидат соціологічних 
наук, науковий співробітник Інституту соціології НАН України.             
Тема наукового повідомлення: «Гедоністичні орієнтації населення: 
міжнародний вимір». 

4. Терлецька Катерина Валеріївна, кандидат фізико-
математичних наук, науковий співробітник Інституту проблем 
математичних машин і систем НАН України. Тема наукового 
повідомлення: «Чисельне негідростатичне моделювання в задачах 
прибережної гідродинаміки». 

5. Савицький Віктор Володимирович, кандидат технічних наук, 
науковий співробітник Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона 
НАН України. Тема наукового повідомлення: «Визначення залишкових 
напружень методом електронної спекл-інтерферометрії». 

6. Волочнюк Дмитро Михайлович, кандидат хімічних наук, 
старший науковий співробітник Інституту органічної хімії                
НАН України. Тема наукового повідомлення: «Дизайн та синтез 
фторованих та фосфа-аналогів нуклеозидів». 
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7. Симотюк Михайло Михайлович, кандидат фізико-
математичних наук, докторант Інституту прикладних проблем 
механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України.               
Тема наукового повідомлення: «Багатоточкові задачі для рівнянь із 
частинними похідними та пов'язані з ними проблеми малих 
знаменників». 

8. Тютюнник Дмитро Миколайович, молодший науковий 
співробітник Інституту теоретичної фізики ім.О.І.Ахієзера               
ННЦ «ХФТІ» НАН України. Тема наукового повідомлення: 
«Випромінювання при зіткненні згустків релятивістських заряджених 
частинок».  

9. Сметана Сергій Миколайович, провідний інженер 
Інституту проблем природокористування та екології НАН України. 
Тема наукового повідомлення: «Взаємозв’язок генезису 
постіндустріальних екосистем та техногенних ландшафтів». 

 

 

 

 

         Головний учений секретар  
Національної академії наук України 
            академік НАН України                                          А.Г.Загородній 
 


