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ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
 

ПОСТАНОВА 
. 
   25.12.2013   . 

 
м.Київ 

 
№.     189      .

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

 
 
 
Постановою Президії НАН України від 27.03.2013 № 24 

затверджено Положення про порядок проведення конкурсного відбору 
молодих вчених НАН України для виступів на засіданнях Президії 
НАН України з науковими повідомленнями та надання цільового 
фінансування для підтримки їх наукових досліджень (далі – 
Положення). У 2013 р. на засіданнях Президії НАН України було 
заслухано, обговорено й позитивно оцінено наукові повідомлення 
чотирьох молодих учених, рекомендованих відділеннями НАН України 
(далі – молоді вчені-доповідачі). Відповідно до згаданого Положення 
трьом з них можуть бути відкриті додаткові відомчі теми науково-
дослідних робіт за тематикою наукового повідомлення. 

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

1. Рекомендувати установам НАН України, наведеним у списку 
(додаток), до 31 січня 2014 р. подати до відповідних відділень 
НАН України запити на відкриття додаткових відомчих тем науково-
дослідних робіт за тематикою наукового повідомлення, оформлені 
згідно з Порядком формування тематики та контролю за виконанням 
наукових досліджень в Національній академії наук України (постанова 
Президії НАН України від 13.04.2011 № 111 зі змінами, внесеними 
розпорядженням Президії НАН України від 05.04.2013 № 232). 

2. Відповідним відділенням НАН України розглянути на 
засіданнях своїх бюро запити на відкриття додаткових відомчих тем для 
молодих вчених-доповідачів та до 14 лютого 2014 р. подати до Науково-
організаційного відділу Президії НАН України рішення про доцільність 
їх виконання у 2014 р. 
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3. Науково-організаційному відділу Президії НАН України разом 
із Комісією по роботі з науковою молоддю НАН України                
до 28 лютого 2014 р. підготувати проект рішення Президії НАН України 
про відкриття додаткових відомчих тем для молодих вчених 
НАН України. 

4. Встановити такі вимоги до запитів на відкриття додаткових 
відомчих тем для молодих вчених-доповідачів:  

– видатки на фінансування кожної додаткової відомчої теми не 
можуть перевищувати 30 тис.грн.; 

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

– фінансування накладних витрат за темою не передбачається 
(крім витрат, пов’язаних з оплатою банківських послуг); 

– термін закінчення виконання додаткових відомчих тем не 
пізніше грудня 2014 р.; 

– 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                                            В.Ф.Мачулін 
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Додаток 
до постанови Президії НАН України 

від 25.12.2013 № 189 
 
 
 

СПИСОК 
молодих вчених НАН України, що виступали  

на засіданнях Президії НАН України  
у 2013 р. з науковими повідомленнями, які відповідно  
до Положення можуть відкрити додаткову відомчу тему 

 
  

1. Лінкова Анна Михайлівна, кандидат фізико-математичних наук, 

науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки 

ім.О.Я.Усикова НАН України. Тема наукового повідомлення: 

«Активно-пасивні методи дистанційного зондування хмар та опадів 

для систем формування штучних опадів». 

2. Перепелиця Сергій Миколайович, кандидат фізико-математичних 

наук, вчений секретар Інституту теоретичної фізики 

ім.М.М.Боголюбова НАН України. Тема наукового повідомлення: 

«Динамічне впорядкування іонів металів навколо подвійної спіралі 

ДНК». 

3. Боронь Олександр Вікторович, кандидат філологічних наук, 

старший науковий співробітник Інституту літератури 

ім.Т.Г.Шевченка НАН України. Тема наукового повідомлення: 

«Проза Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: 

наслідування чи творче засвоєння художнього досвіду?». 

 

 

         Головний учений секретар  
Національної академії наук України 
           академік НАН України                                             В.Ф.Мачулін 

 


