
 

ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 
 

      РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 103 
 

       м.Київ                                                                                    17 02 2011 р. 

 
Про відкриття додаткових  
відомчих тем для молодих  
учених НАН України 
 
 
 

Відповідно до постанови Президії НАН України від 17.12.10 № 353 

«Про цільову фінансову підтримку молодих учених, які виступали з 

науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України», та 

враховуючи позитивну оцінку відповідними відділеннями НАН України 

поданих запитів на відкриття додаткових відомчих тем: 

1. Затвердити перелік додаткових відомчих тем науково-дослідних 

робіт, керівниками яких є молоді вчені (додаток). 

2. Відділенням НАН України в двотижневий строк відповідно до 

Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових 

досліджень в Національній академії наук України (постанова Президії 

НАН України від 28.01.05 № 24) затвердити відомче замовлення на теми 

науково-дослідних робіт, зазначених у додатку. 

3. Фінансово-економічному відділу Президії НАН України відповідно 

до затверджених кошторисів виконання робіт, поданих відділеннями 

НАН України, внести необхідні зміни до планових показників фінансування 

наукових установ НАН України (установ-виконавців) на 2011 рік згідно з 

додатком.  

 

 



 

4. Керівникам наукових установ НАН України, зазначених у додатку, 

забезпечити цільове використання коштів, що виділяються на додаткові 

відомчі теми, їх виконання у визначені строки та надання звітності в 

установленому порядку. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

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 ”17”  02  2011 p.  № 103 

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 

Стохастичні динаміки 
неперервних систем 

березень – 
грудень 
2011 р. 

20,0 6541030
Інститут математики 

НАН України 

к.ф.-м.н. 
Фінкельштейн 

Дмитро 
Леонідович 

Розвиток математичної 
моделі прогнозування зон 

затоплень річкових і 
прибережних територій 

березень – 
грудень 
2011 р. 

20,0 6541030
Інститут проблем 

математичних машин і 
систем НАН України 

к.ф.-м.н. 
Коломієць 
Павло 

Сергійович 
Чисельне моделювання 
аеродинаміки роторів 
вертикально-осьових 
вітроенергетичних 

установок 

березень – 
грудень 
2011 р. 

20,0 6541030
Інститут транспортних 
систем і технологій 

НАН України 

к.ф.-м.н. 
Редчиць Дмитро 
Олександрович 

Розробка методів 
багатопоглядової обробки 

даних в літакових 
радіолокаторах з 

синтезованою апертурою 

березень – 
грудень 
2011 р. 

20,0 6541030
Радіоастрономічний 
інститут НАН України  

к.ф.-м.н. 
Безвесільний 
Олександр 
Олексійович 

Конформаційні структурні 
переходи та адсорбція на 
пористих поверхнях в 
розчинах напівгнучких 

полімерів 

березень – 
грудень 
2011 р. 

20,0 6541030
Інститут фізики 

конденсованих систем 
НАН України 

к.ф.-м.н. 
Блавацька 
Вікторія 
Богданівна 

Розробка апаратурно-
методичного комплексу для 
дослідження на нафту та газ 

тонкошаруватих та 
анізотропних колекторів 

березень – 
грудень 
2011 р. 

20,0 6541030
Інститут геофізики 
ім. С.І. Субботіна 
НАН України 

к.ф.-м.н. 
Миронцов 
Микита 

Леонідович 

Розрахункова оцінка 
живучості елементів турбін 

з тріщинами 

березень – 
грудень 
2011 р. 

20,0 6541030

Інститут проблем 
машинобудування 
ім. А.М. Підгорного 

НАН України 

к.т.н. 
Мележик Ірина 

Іванівна 

Конформаційний аналіз 
складових нуклеїнових 
кислот як ключ до 

розуміння їхньої біологічної 
активності 

березень – 
грудень 
2011 р. 

20,0 6541030
Інститут молекулярної 
біології і генетики 
НАН України 

к.б.н. 
Юренко Євген 
Петрович 

Інформаційний потенціал 
спектрів відбиття 

рослинності для ефективного 
моніторингу стану 

фітоценозів 

березень – 
грудень 
2011 р. 

20,0 6541030
Інститут фізіології 
рослин і генетики 
НАН України 

к.б.н. 
Казанцев Тарас 
Анатолійович 



 

Становлення наукового 
потенціалу порівняльного 
правознавства в ХІХ-ХХ ст. 

березень – 
грудень 
2011 р. 

20,0 6541030

Інститут держави і 
права 

ім. В.М. Корецького 
НАН України 

к.ю.н. 
Кресін Олексій 
Веніамінович 

Український трудовий 
мігрант: стереотипні 
уявлення та реалії 

березень – 
грудень 
2011 р. 

20,0 6541030
Інститут 

народознавства 
НАН України 

к.і.н. 
Годованська 

Оксана 
Миронівна 

 

 

 

 

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


