
 

ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 810 

         м.Київ                                                                       «27» 12 2010 р. 
______________________________________________________________ 
Про підготовку та подання звітів 
про виконання додаткових 
відомчих тем молодих учених 
НАН України 
 
 
 

У зв’язку із закінченням терміну виконання додаткових відомчих тем 

молодих учених НАН України, які виступали з науковими 

повідомленнями на засіданнях Президії НАН України у 2009 р., 

визначеними згідно з розпорядженням Президії НАН України від 20.04.10 

№ 197, а також з метою затвердження результатів виконання додаткових 

відомчих тем у 2010 р.: 

1. Науковим установам НАН України, зазначеним у додатку, подати 

в 2010 році до відповідних відділень НАН України результати досліджень 

та реферат звіту про виконання додаткової відомчої теми в порядку, 

затвердженому постановою Президії НАН України від 28.01.05 № 24. 

2. Відділенням НАН України розглянути результати виконання 

додаткових відомчих тем молодих учених НАН України, які виступали з 

науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України у 

2009 р., та до 25 січня 2011 р. подати до Комісії по роботі з науковою 

молоддю НАН України витяг з протоколу засідання бюро відповідного 

відділення НАН України про затвердження результатів, одержаних при 

виконанні молодими вченими додаткових відомчих тем, та реферат звіту. 



3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

Комісію по роботі з науковою молоддю НАН України та Науково-

організаційний відділ Президії НАН України. 

 

 

 

 

         

 

        Перший віце-президент  
Національної академії наук України 
         академік НАН України                                       А.П.Шпак 
 
 
 
       Головний учений секретар  
Національної академії наук  України                            
         академік НАН України                      А.Г.Загородній                   
 
 
 
 

 

 

 

 

Дуброва 239 64 51 

 

 

 

ДОДАТОК 

до розпорядження 
Президії НАН України 
від  27 12  2010 p.  № 810 



Перелік  
додаткових відомчих тем науково-дослідних робіт,  

керівниками яких є молоді вчені 
 

Тема НДР 
Термін 

виконання

Обсяг 
фінансування 

(тис. грн.) 
КПКВ Установа-виконавець 

Науковий  
керівник 

Багатоточкові задачі для 
рівнянь із частинними 
похідними та пов'язані з 
ними проблеми малих 

знаменників 

травень – 
грудень 
2010 р. 

20,0 6541030

Інститут прикладних 
проблем механіки і 

математики 
ім. Я.С. Підстригача 

НАН України 

к.ф.-м.н. 
Симотюк 
Михайло 

Михайлович 

Чисельне негідростатичне 
моделювання в задачах 

прибережної гідродинаміки 

травень – 
грудень 
2010 р. 

20,0 6541030
Інститут проблем 

математичних машин і 
систем НАН України 

к.ф.-м.н. 
Терлецька 
Катерина 
Валеріївна 

Акустичні характеристики 
звуків дихання хворих на 

пневмоконіоз 

травень – 
грудень 
2010 р. 

20,0 6541030
Інститут 

гідромеханіки 
НАН України 

к.ф.-м.н. 
Макаренкова 
Анастасія 
Анатоліївна 

Взаємозв’язок генезису 
постіндустріальних 

екосистем та техногенних 
ландшафтів 

травень – 
грудень 
2010 р. 

20,0 6541030

Інститут проблем 
природокористування 

та екології 
НАН України 

Сметана Сергій 
Миколайович 

Технологія визначення 
залишкових напружень у 

зварних швах труб на основі 
використання методів 

математичного 
моделювання та 

експериментальних даних, 
отриманих методом  
спекл-інтерферометрії 

травень – 
грудень 
2010 р. 

20,0 6541030

Інститут 
електрозварювання 
ім. Є.О. Патона 
НАН України 

к.т.н. 
Савицький 
Віктор 

Володимирович

Дослідження 
інтерференційних явищ у 
випромінюванні при 

зіткненні пучків заряджених 
частинок з орієнтованими 
кристалами та іншими 

пучками релятивістських 
частинок 

травень – 
грудень 
2010 р. 

20,0 6541030

ННЦ «ХФТІ» Інститут 
теоретичної фізики 
ім. О.І. Ахієзера 
НАН України 

Тютюнник 
Дмитро 

Миколайович 

Подвійний бета-розпад і 
властивості нейтрино 

травень – 
грудень 
2010 р. 

20,0 6541030
Інститут ядерних 

досліджень 
НАН України 

к.ф.-м.н. 
Пода Денис 
Валентинович 

Дизайн та синтез 
фторованих та фосфа-
аналогів нуклеозидів 

травень – 
грудень 
2010 р. 

20,0 6541030
Інститут органічної 
хімії НАН України 

к.х.н. 
Волочнюк 
Дмитро 

Михайлович 



Синтез нових молекулярних 
кліпсів і псевдоротаксанів 

на їх основі 

травень – 
грудень 
2010 р. 

20,0 6541030

Фізико-хімічний 
інститут 

ім. О.В. Богатського 
НАН України 

к.х.н. 
Ляпунов 
Олександр 
Юрійович 

Вплив кумаринових 
похідних на активність 
протон-активованих 
рецептор-іонофорних 

комплексів 

травень – 
грудень 
2010 р. 

20,0 6541030
Інститут фізіології 
ім. О.О. Богомольця 

НАН України 

к.б.н. 
Максимюк 
Олександр 
Петрович 

Біорізноманітність сучасних 
та викопних одноденок 
Східної та Центральної 

Європи 

травень – 
грудень 
2010 р. 

20,0 6541030
Державний 

природознавчий музей 
НАН України 

к.б.н. 
Годунько Роман 
Йосифович 

Зовнішні трудові міграції 
української молоді 

травень – 
грудень 
2010 р. 

20,0 6541030

Інститут демографії та 
соціальних досліджень 

ім. М.В. Птухи 
НАН України 

к.соц.н. 
Майданік Ірина 

Петрівна 

Гедоністичні орієнтації 
населення: міжнародний 

вимір 

травень – 
грудень 
2010 р. 

20,0 6541030
Інститут соціології 
НАН України 

к.соц.н. 
Паращевін 
Максим 

Анатолійович 

 

 

 

 

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


