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ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 91 
     м.Київ                                                                                                  «14» 02 2014 р. 

Про відкриття додаткових  
відомчих тем для молодих  
учених НАН України 

 

 

Відповідно до постанови Президії НАН України від 25.12.2013 

№189 «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 13.04.2011 № 111) та зі змінами, що були внесені до 

нього (розпорядження Президії НАН України від 05.04.2013 № 232), 

затвердити відомче замовлення на теми науково-дослідних робіт, 

зазначених у додатку. 

3. Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності 

НАН України внести необхідні зміни до планових показників 

фінансування наукових установ НАН України (установ-виконавців) на 

2014 рік згідно з додатком.  
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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. 

 

 

 
 
 

 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                        
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ДОДАТОК 

до розпорядження 
Президії НАН України 
від 14.02.2014 p.  № 91 

 

Перелік  
додаткових відомчих тем науково-дослідних робіт,  

керівниками яких є молоді вчені 
 
 

Тема НДР 
Термін 

виконання

Обсяг 
фінансування 

(тис. грн.) 

Установа-
виконавець 

Науковий  
керівник 

Дослідження хмар і дощів за 
допомогою методів активно-
пасивного дистанційного зондування 

березень – 
грудень 
2014 р. 

30,0 

Інститут 
радіофізики та 
електроніки 

ім. О.Я. Усикова 
НАН України 

к.ф.-м.н. 
Лінкова Анна 
Михайлівна 

Динаміка та структурування 
протиіонів навколо подвійної  
спіралі ДНК 

березень 
– грудень 

2014 р. 
30,0 

Інститут 
теоретичної фізики 
ім. М.М. Боголюбо
ва НАН України 

к.ф.-м.н. 
Перепелиця 

Сергій 
Миколайович 

Повісті Тараса Шевченка і 
західноєвропейські літератури 
(рецепція та інтертекстуальні 
зв’язки) 

березень 
– грудень 

2014 р. 
30,0 

Інститут літератури 
ім. Т.Г. Шевченка 
НАН України 

к.ф.н. 
Боронь 

Олександр 
Вікторович 

 

 

 

 

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


