
 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 700 
м.Київ                                                                           «12» 11 2013 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 2012 р., що був визначений згідно з 
розпорядженням Президії НАН України від 01.03.2013 № 148, а також з метою 
затвердження результатів виконання додаткових відомчих тем у 2013 р.: 

1. Науковим установам НАН України, зазначеним у додатку, подати до 
кінця 2013 р. до відповідних відділень НАН України результати досліджень та 
реферат звіту про виконання додаткової відомчої теми, оформленого 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). 

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 2012 р., та 
до 31 січня 2014 р. подати до Комісії по роботі з науковою молоддю 
НАН України витяг з протоколу засідання Бюро відділення НАН України про 
затвердження результатів, одержаних при виконанні молодими вченими 
додаткових відомчих тем. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Комісію по 
роботі з науковою молоддю НАН України та Науково-організаційний відділ 
Президії НАН України. 

 
Віце-президент Національної 
       академії наук України 
       академік НАН України                                                               В.Д.Походенко 
 

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

                                                                                       

 
Дуброва 239 64 51 



ДОДАТОК 

до розпорядження 
Президії НАН України 
від 12.11. 2013 p. № 700 
 

Перелік  
додаткових відомчих тем науково-дослідних робіт,  

керівниками яких є молоді вчені 

Тема НДР 
Термін 

виконання

Обсяг 
фінансування 

(тис. грн.) 

Установа-
виконавець 

Науковий  
керівник 

Деякі аспекти дослідження 
просторових відображень з 
необмеженою характеристикою 
квазіконформності 

квітень – 
грудень 
2013 р. 

30,0 

Інститут 
прикладної 
математики і 
механіки НАН 

України 

к.ф.-м.н. 
Севостьянов 

Євген 
Олександрович 

Дослідження закономірностей 
деформування та несівної здатності 
конструктивних елементів на основі 
мультифіламентних структур в умовах 
статичного короткочасного та 
тривалого навантаження 

квітень – 
грудень 
2013 р. 

30,0 

Інститут проблем 
міцності 

ім. Г.С. Писаренка 
НАН України 

к.т.н. 
Данильчук 
Євген 

Леонідович 

Функціональні властивості та 
морфологічні особливості 
наноматеріалів на основі апатиту 
кальцію 

квітень – 
грудень 
2013 р. 

30,0 

Інститут 
металофiзики 

iм. Г.В. Курдюмова 
НАН України 

к.ф.-м.н. 
Курган Наталія 
Анатоліївна 

Створення комп’ютеризованої 
системи комплексної інтерпретації 
свердловинних досліджень 
приповерхневих природних і 
техногенних гірських порід 
(методики, алгоритми, програми) 

квітень – 
грудень 
2013 р. 

30,0 
Інститут геофізики 
ім. С.І. Субботіна 
НАН України 

к.геол.н. 
Бондаренко 
Максим 

Сергійович 

Флуоресцентний резонансний перенос 
енергії між сквараїновими барвниками 
в модельних біологічних системах 

квітень – 
грудень 
2013 р. 

30,0 

Науково-
технологiчний 

комплекс "Інститут 
монокристалiв" 
НАН України 

к.х.н. 
Татарець 
Анатолій 
Леонідович 

Дослідження моделей та методів 
врахування мережевих обмежень 
міждержавних перетинів 
ОЕС України та ENTSO-E при 
здійсненні операцій з експорту-
імпорту електроенергії 

квітень – 
грудень 
2013 р. 

30,0 
Інститут 

електродинаміки 
НАН України 

к.т.н. 
Блінов Ігор 
Вікторович 

Розробка та дослідження нових 
технологій спалювання газових палив 
в котлах з метою підвищення 
ефективності їх роботи та поліпшення 
екологічних показників 

квітень – 
грудень 
2013 р. 

30,0 
Інститут газу 
НАН України 

к.т.н. 
Сміхула 
Анатолій 

Володимирович



Дослідження впливу легуючих 
добавок до оксигенвмісного фториду 
магнію на його функціональні 
властивості плівкоутворюючих 
матеріалів 

квітень – 
грудень 
2013 р. 

30,0 

Фiзико-хiмiчний 
інститут 

iм.О.В.Богатського 
НАН України 

к.х.н. 
Тімухін Єгор 

Володимирович

Інфраструктурна підтримка розвитку 
ринку праці 

квітень – 
грудень 
2013 р. 

30,0 

Інститут демографії 
та соціальних 
досліджень 

ім. М.В. Птухи 
НАН України 

к.е.н. 
Марченко Ірина 

Сергіївна 

Етичні імперативи в соціальних 
науках 

квітень – 
грудень 
2013 р. 

30,0 
Інститут філософії 
ім. Г.С. Сковороди 
НАН України 

к.ф.н. 
Вєдров Олексій 

Ігорович 

Змістові мотиви в оповіданнях-
спогадах українців-переселенців про 
акцію «Вісла» 1947 року 

квітень – 
грудень 
2013 р. 

30,0 

Інститут 
мистецтвознавства, 
фольклористики та 

етнології 
iм. М.Т. Рильського 

НАН України 

к.філол.н. 
Халюк Леся 
Миколаївна 

 

 

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

                                                                                       



Перелік 
розсилки розпорядження Президії НАН України Про підготовку та подання 
звітів про виконання додаткових відомчих тем молодих учених НАН України 
 

1. НОВ 
2. СКНД НОВ 
3. ВФЕЗД 
4. Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України 
5. ВМ 
6. Вмех 
7. ВНЗ 
8. ВФТПМ 
9. ВФТПЕ 
10. ВХ 
11. ВЕ 
12. ВІФП 
13. ВЛММ 
14. Інститут прикладної математики і механіки 
15. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка 
16. Інститут металофiзики iм. Г.В. Курдюмова 
17. Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна 
18. Науково-технологiчний комплекс "Інститут монокристалiв" 

НАН України 
19. Інститут електродинаміки 
20. Інститут газу 
21. Фiзико-хiмiчний інститут iм. О.В. Богатського 
22. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи 
23. Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди 
24. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

iм. М.Т. Рильського 
 


