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ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
 

ПОСТАНОВА  
. 
   13.01.2010  . 

 
м.Київ 

 
№.     7      .

 
Про цільову фінансову підтримку  
молодих учених, які виступили з  
науковими повідомленнями на  
засіданні Президії НАН України 
28 грудня 2009 р. 
 
 

Постановою Президії НАН України від 25.11.09 № 313 було 
прийнято рішення про відкриття додаткових відомчих тем науково-
дослідних робіт для дев’яти молодих вчених НАН України, які 
виступили з науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН 
України за період з січня по листопад 2009 р. 

У зв‘язку з тим, що на засіданні Президії НАН України 28 грудня 
2009 р. було заслухано, обговорено й позитивно оцінено наукові 
повідомлення ще чотирьох молодих учених (далі – молоді вчені-
доповідачі), рекомендованих відділеннями НАН України (список учених 
додається), з метою їх заохочення Президія НАН України постановляє: 

1. Рекомендувати установам НАН України, де працюють молоді 
вчені, згадані у списку, у тижневий термін подати до відповідних 
відділень НАН України запити на відкриття додаткових відомчих тем 
науково-дослідних робіт за темами наукових повідомлень, оформлені 
згідно з додатком 4 до 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. 

 



 2

 
4. Встановити такі вимоги до запитів на відкриття зазначених 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. 
5. 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 13.01.2010  № 7 
 
 
 

СПИСОК 
молодих вчених НАН України, що виступали  
на засіданні Президії НАН України 28.12.2009   

 з науковими повідомленнями про їх найбільш вагомі  
досягнення з пріоритетних напрямів розвитку науки  

 
 
 

1. Пода Денис Валентинович, кандидат фізико-математичних 
наук, науковий співробітник Інституту ядерних досліджень 
НАН України. Тема наукового повідомлення: «Подвійний бета-розпад і 
властивості нейтрино». 

 

2. Ляпунов Олександр Юрійович, кандидат хімічних наук, 
науковий співробітник Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського 
НАН України. Тема наукового повідомлення: «Молекулярні рецептори і 
супрамолекули типу катенанів, ротаксанів і псевдоротаксанів». 

 

3. Годунько Роман Йосифович, кандидат біологічних наук, 
старший науковий співробітник Державного природознавчого музею 
НАН України. Тема наукового повідомлення: «Біорізноманітність 
сучасних та викопних одноденок Східної та Центральної Європи: 
сучасний стан та перспективи досліджень». 

 

4. Майданік Ірина Петрівна, кандидат соціологічних наук, 
старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних 
досліджень НАН України. Тема наукового повідомлення: «Зовнішні 
трудові міграції української молоді». 
 
 
 
 
 
         Головний учений секретар  
Національної академії наук України 
            академік НАН України                                         А.Г.Загородній 


