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ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 26 
 м.Київ                                                                          «21» 01 2013 р. 

 

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

Постановою Президії НАН України від 22.06.2005 № 133 
затверджено Положення про порядок проведення конкурсного відбору 
молодих учених НАН України для виступів на засіданнях Президії 
НАН України з науковими повідомленнями та надання цільового 
фінансування для підтримки їх наукових досліджень (далі – 
Положення). Відповідно до цього Положення впродовж 2012 р. на 
засіданнях Президії НАН України було заслухано, обговорено й 
позитивно оцінено наукові повідомлення тринадцяти молодих учених, 
рекомендованих відділеннями НАН України. 

З метою заохочення молодих вчених-доповідачів: 
1. Рекомендувати установам НАН України, наведеним у списку 

молодих учених НАН України, які виступали на засіданнях Президії 
НАН України у 2012 р. з науковими повідомленнями (додається),                
до 30 січня 2013 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, затвердженим постановою 
Президії НАН України від 13.04.2011 № 111. 

2. Відповідним відділенням НАН України розглянути на 
засіданнях своїх бюро запити на відкриття додаткових відомчих тем для 
молодих вчених-доповідачів та до 13 лютого 2013 р. подати до 
Науково-організаційного відділу Президії НАН України рішення про 
доцільність їх виконання у 2013 р. 
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3. Науково-організаційному відділу Президії НАН України разом 

із Комісією по роботі з науковою молоддю НАН України до 
27 лютого 2013 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 бути вище 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 2013 року; 

– науковими керівниками додаткових відомчих тем мають бути 
молоді вчені-доповідачі. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на віце-
президента НАН України академіка НАН України В.Д.Походенка та 
Науково-організаційний відділ Президії НАН України. 
 
 
 
 
 
                 Т.в.о.президента  
Національної академії наук України 
            академік НАН України                                         А.Г.Наумовець 
 
 
         Головний учений секретар  
Національної академії наук України 
           академік НАН України                                        В.Ф.Мачулін 
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молодих вчених НАН України, що виступали на засіданнях  
Президії НАН України у 2012 році з науковими повідомленнями,  

які відповідно до Положення можуть відкрити додаткову відомчу тему 
  

1. Севостьянов Євген Олександрович, кандидат фізико-математичних 
наук, старший науковий співробітник Інституту прикладної 
математики і механіки НАН України. Тема наукового повідомлення: 
«Дослідження просторових відображень геометричним методом». 

2. Данильчук Євген Леонідович, кандидат технічних наук, науковий 
співробітник Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка 
НАН України. Тема наукового повідомлення: «Дослідження 
деформування та несучої здатності тканих матеріалів при одновісному 
та двовісному навантаженнях». 

3. Курган Наталія Анатоліївна, кандидат фізико-математичних наук, 
науковий співробітник Інституту металофiзики iм. Г.В. Курдюмова 
НАН України. Тема наукового повідомлення: «Синтез, структура та 
властивості нанорозмірних апатитоподібних систем». 

4. Бондаренко Максим Сергійович, кандидат геологічних наук, 
старший науковий співробітник Інституту геофізики 
ім. С.І. Субботіна НАН України. Тема наукового повідомлення: 
«Нова технологія геофізичних свердловинних досліджень 
нафтогазових колекторів і техногенних геологічних об’єктів». 

5. Татарець Анатолій Леонідович, кандидат хімічних наук, старший 
науковий співробітник Науково-технологiчного комплексу 
"Інститут монокристалiв" НАН України. Тема наукового 
повідомлення: «Флуоресцентні барвники: від фундаментальних 
досліджень до застосування у біології та медичній діагностиці». 

6. Блінов Ігор Вікторович, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник Інституту електродинаміки НАН України. Тема 
наукового повідомлення: «Моделі та методи забезпечення 
функціонування конкурентного ринку електричної енергії в Україні». 

7. Сміхула Анатолій Володимирович, кандидат технічних наук, 
старший науковий співробітник Інституту газу НАН України. Тема 
наукового повідомлення: «Технологічні засади реконструкції 
котельного обладнання з метою зниження витрат природного газу та 
поліпшення екологічних показників». 
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8. Тімухін Єгор Володимирович, кандидат хімічних наук, науковий 
співробітник Фiзико-хiмiчного інституту iм. О.В. Богатського 
НАН України. Тема наукового повідомлення: «Складні фториди та 
сульфіди металів як перспективні матеріали для інтерференційної 
оптики».  

9. Марченко Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук, науковий 
співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень 
НАН України. Тема наукового повідомлення: «Інфраструктурна 
підтримка розвитку ринку праці».  

10. Вєдров Олексій Ігорович, кандидат філософських наук, молодший 
науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди 
НАН України. Тема наукового повідомлення: «Етичні імперативи в 
соціальних науках».  

11. Халюк Леся Миколаївна, кандидат філологічних наук, молодший 
науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології iм. М.Т. Рильського НАН України. 
Тема наукового повідомлення: «Змістові мотиви в оповіданнях і 
спогадах українців-переселенців про акцію «Вісла» 1947 року». 


