
 

 

     

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 
. 

    16.01.2019    . 

 

м.Київ 

 

№.     1      . 

 

 

Про виконання Цільової комплексної  

програми наукових досліджень НАН України  

«Наукове забезпечення розвитку  

ядерно-енергетичного комплексу та  

перспективних ядерних технологій» 

 

 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь голови Наукової ради 

Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України 

«Наукове забезпечення розвитку ядерно-енергетичного комплексу              

та перспективних ядерних технологій» академіка НАН України 

М.Ф.Шульги, Президія Національної академії наук України відзначає,  

що протягом виконання зазначеної програми отримано вагомі науково-

технічні та практичні результати, які сприяли реалізації пріоритетних 

напрямів розвитку науки і техніки до 2020 р. «Енергетика та 

енергоефективність», «Нові речовини і матеріали», а також завдань 

Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. 

Цільову комплексну програму наукових досліджень НАН України 

«Наукове забезпечення розвитку ядерно-енергетичного комплексу та 

перспективних ядерних технологій» (далі – Програма) започатковано 

відповідно до постанови Президії НАН України від 03 лютого 2016 р. 

№ 13 «Про виконання цільової комплексної програми наукових 

досліджень НАН України «Науково-технічний супровід розвитку 

ядерної енергетики та застосування радіаційних технологій в галузях 

економіки». 

Головною метою Програми було проведення прикладних 

досліджень для вирішення проблем наукового забезпечення розвитку 

ядерної енергетики та використання ядерних технологій для потреб 

промисловості, енергетики і суспільства. 
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За Програмою протягом 2016-2018 рр. виконувалось 50 наукових 

проектів із залученням 19 установ шести відділень НАН України, а саме: 

ядерної фізики та енергетики, фізико-технічних проблем 

матеріалознавства, фізико-технічних проблем енергетики, фізики і 

астрономії, механіки, хімії. У 2018 р. розпорядженням Президії НАН 

України від 31.07.2018 № 433 Програму було доповнено 8 науковими 

проектами за бюджетною програмою КПКВК 6541230. 

Під час виконання Програми отримано низку важливих 

результатів, які знайшли застосування або плануються до впровадження. 

Особлива увага приділялась питанням подовження ресурсу корпусів 

реакторів та основного обладнання енергоблоків АЕС, створенню 

методологічних основ обґрунтування подовження строків експлуатації 

енергоблоків АЕС України. 

Так, в Інституті проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАН України  

в результаті розрахункових та експериментальних досліджень 

розроблено методику експрес-оцінки опору крихкому руйнуванню 

корпусу реактора з можливістю варіювання форми, розміру та місця 

розташування тріщини, що дозволяє ефективно визначати її критичний 

розмір та найбільш небезпечне місце в елементі конструкції.  

Фахівцями Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН 

України досліджено кінетику напружено-деформованого стану 

внутрішньокорпусних пристроїв у процесі довгострокової експлуатації 

(до 60 років). 

Під час виконання робіт з подовження строків експлуатації 

енергоблоків АЕС України вченими Інституту ядерних досліджень НАН 

України випробувано компактні зразки для прямого визначення в'язкості 

руйнування матеріалів корпусів ядерних реакторів. 

З метою діагностики структурно-фазових змін та службових 

властивостей головного циркуляційного трубопроводу реактора              

ВВЕР-1000 після 30 років експлуатації фахівцями Національного 

наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»                              

(ННЦ «ХФТІ») модернізовано комплекс устаткування для вирізки 

темплетів металу в умовах підвищеного радіаційного опромінення,               

а також вперше в світовій практиці на металі «холодної» та «гарячої» 

петель головного циркуляційного трубопроводу з використанням 

сучасних прямих методів досліджено еволюцію структурно-фазових 

змін у металі. 
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У рамках концепції створення толерантних до аварій конструкцій 

палива вченими ННЦ «ХФТІ» розроблено ефективні захисні покриття на 

основі хрому та його нітриду. Покриття в 12 разів підвищують стійкість 

макетів твелів до корозії в умовах перегріву теплоносія й забезпечують 

захист цирконієвого сплаву від окиснення в парі при Т=1200 °С                         

не менше 30 хв., що дає час і можливість для проведення 

протиаварійних заходів оперативним персоналом АЕС.  

Розвиток атомної енергетики неможливий без наявності в країні 

власних сировинних ресурсів та бази з виробництва конструкційних 

матеріалів, що використовуються при експлуатації реакторних 

установок. Вченими Державної установи «Інститут геохімії 

навколишнього середовища НАН України» проведено комплексне 

оцінювання та геолого-економічне обґрунтування перспектив освоєння 

екзогенних родовищ урану осадового чохла Українського щита. 

Показано, що залучення до розроблення родовищ урану цього 

генетичного типу дозволить нашій державі частково диверсифікувати 

джерела постачання власної ядерної сировини. 

В межах виконання Програми активно вирішувались питання 

створення методик і технологій переробки, довгострокового зберігання і 

захоронення активних відходів атомно-промислового комплексу, 

вдосконалення систем моніторингу та контролю щодо його впливу на 

населення, персонал і довкілля. Зокрема, в Державній установі «Інститут 

геохімії навколишнього середовища НАН України» створено 

експериментальну установку та технологію очищення забруднених вод 

АЕС від радіонуклідів у присутності органічних речовин.  

Створені вченими Інституту органічної хімії НАН України та                

Державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс 

«Інститут монокристалів» НАН України» «тверді екстрагенти» 

(ТВЕКСИ) поєднують високу екстракційну ємність екстрагентів та 

притаманну сорбентам простоту процесу вилучення катіонів металів                 

з водних середовищ. Отримані сорбенти можуть бути використані для 

виділення індивідуальних ізотопів європію і америцію з відпрацьованого 

ядерного палива та їх подальшого роздільного захоронення або 

перетворення на нетоксичні елементи методом трансмутації.  

Для контейнерів зберігання відпрацьованого ядерного палива 

Запорізької АЕС в Інституті проблем машинобудування 

ім.А.М.Підгорного НАН України отримано дані про тепловий стан 

контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом на відкритій площадці 

сховища в екстремальних умовах експлуатації.  
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Тривають дослідження вченими НАН України ядерно-

енергетичних установок нового покоління з високою ефективністю та 

гарантованою керованістю. В ННЦ «ХФТІ» при розробленні фізичних 

засад перспективного швидкого реактора, що працює у режимі хвилі 

ядерного горіння (ХЯГ), розглянуто можливість використання системи 

автономного контролю реактивності. Запропонована також 

оптимізована структура зони запалу реактора, яка забезпечує плавний 

вихід на стаціонарний самопідтримний режим ХЯГ, уникаючи значного 

зростання енерговиділення. 

Не залишилось без уваги створення та впровадження новітніх 

радіаційних технологій для різних галузей економіки та суспільного 

життя. Розроблено фотоядерні технології з використанням як мішені 

наночастинок та гальмівного випромінювання лінійних прискорювачів 

електронів ННЦ «ХФТІ» з метою одержання ізотопів 
99

Mo, 
175

Yb, 
153

Sm, 
149

Pm для діагностики та терапії онкохворих. 

В Інституті ядерних досліджень НАН України на реакторі                             

ВВР-10М отримано радіаційностійкі матеріали з покращеними 

властивостями, які придатні для використання у виробництві силової 

напівпровідникової техніки та фотоприймачів. 

Вченими Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН 

України розроблено методику застосування тепловізійного моніторингу 

для контролю стану системи технічного водопостачання відповідальних 

споживачів групи А на АЕС. 

В Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України створено 

органічні полікристалічні сцинтилятори із підвищеним світловим 

виходом і прозорістю з попереднім концентруванням обраного елемента 

для виявлення альфа- і бета-радіонуклідних джерел радіації у природних 

водах. 

Водночас, незважаючи на наявність значної кількості важливих 

науково-технічних та практичних результатів Програми, потребують 

подальшого дослідження і науково-технічного забезпечення проблеми 

подовження нормативних строків експлуатації обʼєктів атомної 

енергетики, створення вітчизняних елементів ядерно-паливного циклу; 

розроблення нових радіаційностійких, конструкційних і функціональних 

матеріалів для потреб атомної галузі; розвитку сировинної бази ядерної 

енергетики; створення та удосконалення ядерних і радіаційних 

технологій для різних галузей економіки, охорони здоров’я тощо. 

Необхідно приділяти істотну увагу впровадженню розробок, зміцненню 

контактів із промисловими підприємствами, а також широко 

інформувати фахівців і громадськість про отримані результати. 
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Президія НАН України постановляє: 

1. Доповідь голови Наукової ради Цільової комплексної програми 

наукових досліджень НАН України «Наукове забезпечення розвитку 

ядерно-енергетичного комплексу та перспективних ядерних технологій» 

академіка НАН України М.Ф.Шульги взяти до відома. 

2. Відзначити важливість і актуальність отриманих у рамках 

Програми результатів для науково-технічної підтримки безпечного і 

надійного функціонування та розвитку ядерної енергетики України,                      

її ресурсної бази і використання радіаційних технологій. 

3. Керівникам розділів і проектів Програми вжити заходів щодо 

подальшого впровадження отриманих у рамках Програми результатів. 

4. Голові Наукової ради Програми академіку НАН України 

М.Ф.Шульзі із залученням керівників розділів і проектів Програми 

забезпечити підготовку матеріалів з висвітлення найважливіших 

результатів, отриманих за Програмою, з подальшою публікацією їх в 

ЗМІ та на офіційному сайті НАН України. 

5. Беручи до уваги актуальність, важливість і перспективність 

одержаних результатів, вважати за доцільне започаткувати нову                

Цільову програму наукових досліджень НАН України «Ядерні та 

радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб»                

на 2019-2023 роки (далі – Цільова програма). 

6. Затвердити за поданням Секції фізико-технічних і 

математичних наук НАН України: 

 Концепцію Цільової програми наукових досліджень НАН 

України «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і 

суспільних потреб» на 2019-2023 роки (додається);  

 Склад наукової ради Цільової програми наукових досліджень 

НАН України «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного 

сектору і суспільних потреб» на 2019-2023 роки (додається);  

 Положення про наукову раду Цільової програми наукових 

досліджень НАН України «Ядерні та радіаційні технології для 

енергетичного сектору і суспільних потреб» на 2019-2023 роки 

(додається). 

7. Дозволити голові наукової ради Цільової програми академіку 

НАН України М.Ф.Шульзі за необхідності вносити зміни до складу 

ради. 
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8. Доручити науковій раді Цільової програми відповідно до 

Положення про цільові програми наукових досліджень НАН України і 

цільові наукові (науково-технічні) проекти НАН України, затвердженого 

постановою Президії НАН України від 19.12.2018 № 340, у двотижневий 

термін після прийняття рішення про виділення коштів на фінансування 

завдань Цільової програми провести конкурс проектів, забезпечивши 

високий науковий рівень експертизи для їх якісного відбору, і подати 

результати конкурсу до Президії НАН України на затвердження в 

установленому порядку. 

9. Науково-організаційному відділу Президії НАН України разом 

з Відділом фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН 

України передбачити на 2019 та наступні роки кошти для фінансування 

завдань зазначеної Цільової програми. 

10.  Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Секцію 

фізико-технічних і математичних наук НАН України 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.Л.Богданов 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Президії НАН України 

від 16.01.2019  № 1 

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ 

Цільової програми наукових досліджень НАН України                                      

«Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору  

і суспільних потреб» на 2019-2023 роки 

 

 

Цільова програма наукових досліджень НАН України «Ядерні та 

радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб»                  

на 2019-2023 роки (далі – Програма) відповідає пріоритетним напрямам 

розвитку науки і техніки, затвердженим Законом України від 11 липня 

2001 року № 2623 «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»              

(зі змінами), пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень і 

науково-технічних розробок, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 07.09.2011 № 942 «Про затвердження переліку 

пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-

технічних розробок на період до 2020 року» (зі змінами), Енергетичній 

стратегії України на період до 2035 року, схваленій розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р, а також 

актуальним та перспективним напрямам наукових досліджень, 

визначеним рішеннями Президії НАН України. 

 

 

Стан, проблеми та обґрунтування 

необхідності реалізації Програми 

 

Україна розглядає атомну енергетику як одне з найбільш 

економічно ефективних джерел енергії. Подальший розвиток ядерного 

енергетичного сектору на період до 2035 року прогнозується виходячи з 

того, що частка атомної генерації в загальному обсязі виробництва 

електроенергії зростатиме. Вже сьогодні питома вага атомної енергетики 

у вітчизняному енергетичному балансі становить більше 50%. У зв’язку з 

геополітичною непрогнозованістю поставок природного газу, нафти та 

вугілля стабільна робота енергоблоків АЕС є запорукою енергетичної, 

стратегічної та екологічної безпеки держави, що потребує відповідного 

науково-технічного супроводу. 

До числа стратегічних проблем ядерно-енергетичного комплексу, 

що вирішуються фахівцями різних науково-технічних галузей, належать 

такі: 
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 проведення у відповідності з сучасними нормами МАГАТЕ 

заходів, спрямованих на безпечну експлуатацію діючих реакторних 

установок України;  

 впровадження новітніх методик та приладів для моніторингу 

роботи діючих енергоблоків АЕС та суміжного обладнання, 

напрацювання рекомендацій щодо їх модернізації;  

 обґрунтування можливості диверсифікації постачання ядерного 

палива, одночасного використання палива різних виробників, 

підвищення глибини вигорання ядерного палива; 

 розроблення фізико-технологічних основ синтезу нових 

конструкційних матеріалів активної зони, функціональних матеріалів 

(покриттів) енергетичного обладнання та паливних елементів діючих 

реакторів і ректорів наступних поколінь; 

 створення нових методик та пошук технічних рішень щодо 

витримки, переміщення та переробки радіоактивних відходів та 

відпрацьованого ядерного палива; розроблення технічних заходів 

зниження радіаційного навантаження на довкілля від АЕС;  

 обґрунтування вибору реакторних технологій для будівництва 

нових атомних енергоблоків на заміщення потужностей АЕС, які будуть 

виводитися з експлуатації; 

 вивчення доцільності впровадження мобільних реакторних 

установок нового покоління, проведення власних досліджень щодо 

принципів роботи та створення паливних елементів і конструкційних 

матеріалів для реакторів наступних поколінь;  

 прогнозування, розвідка та видобуток покладів корисних 

копалин для ядерної енергетики України. 

До 2030 року у низки атомних енергоблоків України завершиться 

плановий строк використання, що вимагає вирішення питання виведення 

їх з експлуатації або проведення досліджень з метою обґрунтування 

можливості продовження безпечної роботи реактора енергоблока. 

Набутий в Україні і світі досвід понадпроектної експлуатації атомних 

енергоблоків свідчить про необхідність виконання робіт з 

систематичного визначення умов опромінення, поточного та 

накопиченого радіаційного навантаження корпусів реакторів та 

внутрішньо-корпусних пристроїв з метою отримання необхідних даних 

для ефективного функціонування програми керування терміном служби 

основного обладнання АЕС. Інвестиційні витрати на проведення таких 

заходів є значно нижчими від видатків на виведення з експлуатації та 

будівництво еквівалентних генеруючих потужностей. За оцінками 

фахівців, інвестиційний зиск від одного реактора типу ВВЕР-1000                    

з обґрунтованим подовженим строком експлуатації становить 1,5 млрд. 

доларів США порівняно з введенням в експлуатацію нового реактора 

аналогічної конструкції. 
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Ядерні і радіаційні технології на основі ізотопних та 

електрофізичних джерел є перспективним інструментом, який дозволяє 

вирішувати проблеми синтезу нових матеріалів, знешкодження 

шкідливих компонентів промислових викидів, запобігання поширенню 

інфекційних хвороб, діагностики матеріалів та устаткування, створення 

нових технологій в агропромисловому комплексі, переробній 

промисловості та медицині. 

Матеріально-технічна база та кадровий потенціал установ НАН 

України дозволяють, координуючи свою діяльність з Міністерством 

енергетики та вугільної промисловості України, ДП «Національна 

атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та її відокремленими 

підрозділами, здійснювати науково-технічний супровід експлуатації, 

обґрунтування планово-профілактичних робіт та моніторингу ядерно-

енергетичного комплексу України, а також розвивати ядерні і радіаційні 

технології, що є найбільш актуальними для економіки і підвищення 

якості життя в державі. 

Перелічені чинники свідчать про доцільність започаткування 

Цільової програми наукових досліджень НАН України «Ядерні та 

радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб»                 

на 2019-2023 роки. 

Найважливіші науково-технічні проблеми, на розв’язання яких 

спрямована Програма, такі: 

 вирішення актуальних завдань та вдосконалення вітчизняної 

нормативної бази для забезпечення безпечної експлуатації, цілісності             

та продовження ресурсу відповідального обладнання АЕС України,                      

його модернізація та створення методологічних основ виведення 

енергоблоків з експлуатації; 

 розвиток сировинної бази ядерної енергетики; 

 технологічні основи виготовлення ядерного палива з матеріалів, 

які видобуваються на території України; наукова підтримка будівництва 

та функціонування заводу з фабрикації ядерного палива; 

 розроблення нових радіаційностійких, конструкційних і 

функціональних матеріалів для потреб атомної галузі; 

 фундаментальні  дослідження  та прикладні розробки з фізики 

ядерних установок; 

 створення методик і технологій переробки радіоактивних 

відходів атомно-промислового комплексу для їх довгострокового 

зберігання і захоронення;  

 розроблення фізико-технологічних основ ядерних і радіаційних 

технологій на основі електрофізичних та ізотопних джерел для 

модифікації властивостей матеріалів, вирішення проблем екології, 

охорони здоров’я, а також моніторингу й контролю за станом 

конструкційних матеріалів та енергетичного і промислового обладнання; 
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 одержання та використання короткоіснуючих радіоактивних 

ізотопів для потреб медицини і сільського господарства. 

Програмно-цільовий підхід вирішення зазначених вище науково-

технічних проблем забезпечить збалансованість і послідовність рішень, 

розстановку пріоритетів і створення ефективного механізму координації 

робіт. 

 

 

Мета Програми 

 

Метою Програми є проведення прикладних досліджень, 

спрямованих на реалізацію Енергетичної стратегії України на період                  

до 2035 року в галузі ядерної енергетики, провадження наукового 

супроводу розвитку ядерної енергетики і використання ядерних 

технологій для потреб промисловості і суспільства. 

Основними завданнями Програми є: 

 науково-технічне забезпечення підтримки безпечного і 

надійного функціонування та розвитку ядерної енергетики України                                 

та її ресурсної бази; 

 розроблення і використання ядерних і радіаційних технологій    

та устаткування нового покоління для нагальних потреб суспільства. 

 

 

Структура Програми 

 

Структурно програма має розділи, які охоплюють найважливіші 

науково-технічні проблеми, на розв’язання яких вона спрямована: 

 

1. Підвищення ефективності та безпеки експлуатації діючих 

ядерних установок України 
 

Розділ включає такі напрями, за якими будуть проводитись роботи: 

 підвищення ефективності та безпеки використання ядерного 

палива; 

 діагностика обладнання діючих енергоблоків АЕС; 

 диверсифікація та імпортозаміщення комплектуючого 

обладнання АЕС; 

 подовження терміну експлуатації АЕС України (удосконалення 

програм розрахунків, зразків свідків і моніторингу корпусу реакторів); 

 зняття з експлуатації енергетичних та дослідницьких ядерних 

установок. 
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2. Новітні матеріали та інноваційні технології для модернізації 

діючих ядерно-енергетичних установок та енергетичних установок 

майбутнього 
 

Розділ включає такі напрями, за якими будуть проводитись роботи: 

 розроблення новітніх радіаційностійких (радіаційно-

толерантних) конструкційних і функціональних матеріалів; 

 експериментальні та чисельні дослідження для створення 

енергетичних установок майбутнього; 

 розроблення експериментального устаткування для досліджень 

процесів і негативних факторів, що впливають на реакторні матеріали; 

 основи стратегії розвитку атомно-енергетичного комплексу 

України. 

 

3. Ядерна, радіаційна, техногенна та екологічна безпека 
 

Розділ включає такі напрями, за якими будуть проводитись роботи: 

 поводження з ядерним паливом і радіоактивними матеріалами; 

 створення методик і технологій переробки, довгострокового 

зберігання і захоронення радіоактивних відходів; 

 проблеми Чорнобильської зони відчуження; 

 радіобіологія та радіоекологія; 

 розвиток сировинної бази ядерної енергетики. 

 

4. Розроблення та впровадження ядерних і радіаційних 

технологій для потреб суспільства 
 

Розділ включає такі напрями, за якими будуть проводитись роботи: 

 ядерні і радіаційні технології для хімічної, електронної, 

харчової, будівельної та інших галузей; 

 розвиток технологій ядерної медицини; 

 розроблення та виробництво радіофармпрепаратів; 

 ядерні і радіаційні технології для сільського господарства. 

 

 

Очікувані результати 

 

Будуть розроблені наукові підходи, принципові рішення, технічні 

засоби, матеріали і технології для безпечного і надійного 

функціонування та розвитку ядерної енергетики України, її ресурсної 

бази і використання радіаційних технологій, а також нормативні 

документи і технічні рекомендації з практичного використання розробок, 

які сприятимуть: 
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 модернізації та підвищенню ефективності роботи і рівня 

ядерної, радіаційної та екологічної безпеки об’єктів ядерно-

енергетичного та промислового комплексу України, розвитку його 

ресурсної бази; 

 подовженню терміну експлуатації роботи корпусів реакторів і 

основного обладнання АЕС, створенню вітчизняних елементів ядерно-

паливного циклу;  

 науковому обґрунтуванню стратегії експлуатації блоків АЕС 

України на довготривалу перспективу, а також розробленню підходів             

до поточного перегляду їхніх нормативних термінів експлуатації;  

 виконанню планів диверсифікації й імпортозаміщення ядерного 

палива, систем захисту і управління, обладнання, тимчасового зберігання 

та переробки відпрацьованого ядерного палива тощо;  

 створенню та впровадженню новітніх методів, приладів, 

обладнання, стендів, технічних засобів для контролю технологічних 

процесів, радіаційного моніторингу технічних вузлів АЕС, сховищ 

відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних відходів і систем 

фізичного захисту, а також досліджень та експериментів за Програмою; 

ядерних і радіаційних технологій для потреб економіки, науки, охорони 

довкілля і здоров’я, діагностики матеріалів та технологічних процесів; 

 збереженню, розвитку наукового і технологічного потенціалу 

ядерно-енергетичного і промислового комплексу України, установ НАН 

України та покращенню економічного стану держави. 

 

 

Керівник Програми – академік НАН України М.Ф.Шульга. 

 

Термін виконання Програми – 2019-2023 роки. 

 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми:  

2019 р. – 13600,0 тис. грн. 

2020 р. – 15000,0 тис. грн. 

2021 р. – 15400,0 тис. грн. 

2022 р. – 15400,0 тис. грн. 

2023 р. – 15600,0 тис. грн. 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Президії НАН України 

від 16.01.2019  № 1 

 

 

 

СКЛАД  

наукової ради Цільової програми наукових досліджень НАН України 

«Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних 

потреб» на 2019-2023 роки 

 

 

1. ШУЛЬГА 

Микола Федорович 

– академік-секретар Відділення ядерної 

фізики та енергетики НАН України, 

академік НАН України – голова ради; 

    

2. СЛІСЕНКО  

Василь Іванович 

– директор Інституту ядерних 

досліджень НАН України  

член-кореспондент НАН України – 

заступник голови ради; 

    

3. ВЛАСЕНКО 

Микола Іванович 

– директор Науково-технічного центру 

ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 

    

4. ВОЄВОДІН  

Віктор Миколайович 

– директор Інституту фізики твердого 

тіла, матеріалознавства та технологій 

Національного наукового центру 

«Харківський фізико-технічний 

інститут» (ННЦ «ХФТІ»), 

член-кореспондент НАН України – 

заступник голови ради;  

    

5. ГАРКУША  

Ігор Євгенович 

– директор Інституту фізики плазми 

ННЦ «ХФТІ», член-кореспондент 

НАН України; 

    

6. ГРИНЬОВ  

Борис Вікторович  

– науковий керівник Інституту 

сцинтиляційних матеріалів НАН 

України, академік НАН України; 

    

7. ЗАБУЛОНОВ  

Юрій Леонідович 

 

– директор Державної установи 

«Інститут геохімії навколишнього 

середовища НАН України»,  

член-кореспондент НАН України; 
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8. КЛЕПІКОВ  

Вячеслав Федорович 

– директор Інституту електрофізики                  

і радіаційних технологій НАН 

України, член-кореспондент НАН 

України; 

    

9. КРАСНОРУЦЬКИЙ  

Володимир Семенович 

– директор Науково-технічного 

комплексу «Ядерний паливний цикл» 

ННЦ «ХФТІ», кандидат фізико-

математичних наук; 

    

10. КУЛІШ 

Микола Полікарпович 

– завідувач кафедри фізики 

функціональних матеріалів  

Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 

член-кореспондент НАН України; 

    

11. ЛИТОВЧЕНКО 

Сергій Володимирович 

 

– завідувач кафедри матеріалів 

реакторобудування та фізичних 

технологій Харківського 

національного університету  

ім.В.Н.Каразіна, 

доктор технічних наук, професор; 

    

12. ЛОБАНОВ  

Леонід Михайлович 

– академік-секретар Відділення фізико-

технічних проблем матеріалознавства 

НАН України, академік НАН України; 

    

13. НОСОВСЬКИЙ 

Анатолій Володимирович  

– директор Інституту проблем безпеки 

атомних електростанцій НАН України, 

член-кореспондент НАН України; 

    

14. ЛОБОДА  

Петро Іванович 

– декан інженерно-фізичного 

факультету Національного  

технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського»,  

член-кореспондент НАН України; 

    

15. СТОРІЖКО  

Володимир Юхимович 

– директор Інституту прикладної фізики 

НАН України, академік НАН України; 
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16. ТРИШИН 

Володимир Васильович 

– заступник директора Інституту 

ядерних досліджень НАН України, 

кандидат фізико-математичних наук; 

    

17. ХАРЧЕНКО  

Валерій Володимирович 

– директор Інституту проблем міцності  

ім.Г.С.Писаренка НАН України,  

академік НАН України; 

    

18. ЧИЖОВ  

Володимир Петрович 

– заступник генерального директора 

ННЦ «ХФТІ»; 

    

19. КОЧЕШЕВ  

Ігор Олександрович 

– учений секретар Відділення ядерної 

фізики та енергетики НАН України, 

кандидат хімічних наук – учений 

секретар ради. 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Президії НАН України 

від 16.01.2019  № 1 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про наукову раду Цільової програми наукових досліджень НАН України 

«Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору  

і суспільних потреб» на 2019-2023 роки 

 

 

1. Наукова рада Цільової програми наукових досліджень НАН 

України «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і 

суспільних потреб» на 2019-2023 роки (далі – рада) створюється з метою 

проведення якісної наукової експертизи та конкурсного відбору поданих 

установами запитів на проведення наукових робіт, формування переліку 

завдань цільової програми за результатами конкурсу, координації робіт 

установ-виконавців. 

Рада є колегіальним науково-консультативним органом управління 

цільової програми, визначає стратегію її формування та реалізації, 

вирішує принципові питання забезпечення робіт за програмою, 

розглядає стан і результати їх виконання. 

Склад ради затверджується Президією НАН України та може 

змінюватися на різних етапах формування та виконання цільової 

програми. 

2. Основні завдання ради: 

– аналіз стану та перспектив розвитку досліджень для вирішення 

проблем науково-технічного супроводу ядерної енергетики та 

застосування радіаційних технологій в різних галузях економіки; 

– проведення якісної наукової експертизи, в тому числі із 

залученням сторонніх експертів, та об'єктивного конкурсного відбору 

запитів на проведення наукових робіт за цільовою програмою; 

– формування цільової програми за результатами конкурсу та 

подання її у вигляді переліку наукових завдань на затвердження в 

установленому порядку; 

– організація контролю за виконанням завдань цільової 

програми, аналіз отриманих результатів, оцінювання ефективності 

використання фінансових ресурсів, визначення перспективних напрямів 

подальших досліджень, підготовка пропозицій щодо внесення 

необхідних змін до цільової програми; 

– підготовка пропозицій та рекомендацій щодо методики 

проведення експертної оцінки та відбору запитів на проведення 

наукових робіт, створення відповідних інформаційних банків; 
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– заслуховування презентаційних і звітних доповідей керівників 

завдань цільової програми, підготовка узагальнюючих звітів про 

виконання програми; 

– інформування наукової громадськості про свою діяльність і 

результати виконання цільової програми. 

До 25 грудня кожного року наукова рада розглядає звіти про 

виконання проектів програми, оцінює отримані результати, їх 

відповідність технічному завданню та договору і подає до Президії НАН 

України узагальнену звітну інформацію про виконання програми для її 

включення у звіт про діяльність НАН України у поточному році і 

проекти рішень Президії НАН України щодо виконання та фінансування  

робіт на наступний рік. 

3. Основні засади роботи ради: 

– рада збирається на своє засідання не рідше 2 разів на рік; 

– рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх 

членів ради та оформляються відповідним протоколом; 

– при рівній кількості голосів голос голови ради є вирішальним; 

– голова ради – керівник цільової програми може створювати 

робочі групи з провідних вчених НАН України та сторонніх експертів 

для проведення експертного відбору запитів на виконання наукових 

(науково-технічних) робіт у рамках конкурсів, а також для поточного 

контролю за виконанням завдань цільової програми, підготовки 

матеріалів та пропозицій для їх розгляду на засіданні наукової ради, 

вирішення організаційних питань; 

– загальне керівництво роботою ради та контроль за її діяльністю 

здійснює Президія НАН України. 

 


