
20 листопада в м. Дубна, Російська Федерація, відбувся щорічний 

звітний семінар співробітників Об’єднаного інституту ядерних 

досліджень (ОІЯД), громадян України, направлених на роботу 

повноважним представником уряду України в ОІЯД. 

До складу цьогорічної експертної комісії вищезазначеного семінару 

увійшли: Б. Гриньов, повноважний представник уряду України в ОІЯД, 

Г. Зінов’єв, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу фізики 

високих густин енергії Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова 

НАН України, Л. Булавін, академік НАН України, завідувач кафедри 

молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, В. Литвиненко, заступник директора 

Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України, Ю. Волкова, 

заступник начальника управління міжнародного співробітництва та 

аналітичного забезпечення Держінформнауки, С. Іванченко, заступник 

начальника відділу співробітництва з міжнародними організаціями та 

європейської інтеграції Держінформнауки. Крім того, у заході взяли участь 

керівництво та директори лабораторій Об’єднаного інституту ядерних 

досліджень. 

У рамках звітного семінару відбулися доповіді співробітників ОІЯД, 

громадян України, під час яких вони поінформували щодо конкретних 

особистих здобутків за звітний період роботи в ОІЯД, наукових робіт, які були 

опубліковані та прийняті в друк, участі в наукових конференціях за тематикою 

відповідних досліджень та індивідуальних планів роботи в ОІЯД на майбутнє. 

Членами експертної комісії було обрано три найкращі доповіді, автори 

яких отримали грошову винагороду. Переможцями стали: співробітник 

Лабораторії нейтронної фізики ім. І. М. Франка ОІЯД – О. Томчук з 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, співробітник 

Лабораторії теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова ОІЯД – Я. Клопот з 

Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, 

співробітник Лабораторії ядерних проблем ім. В. П. Джелепова ОІЯД –                    

А. Кобець з Інституту електрофізики та радіаційних технологій НАН 

України. 

Також заохочувальним призом була відмічена доповідь співробітниці 

Лабораторії нейтронної фізики ім. І. М. Франка ОІЯД – О. Кравцової з 

Інституту біології південних морів ім. А. О. Ковалевского НАН України 

(Відбувся щорічний звітний семінар співробітників Об’єднаного 

інституту ядерних досліджень // Державне агентство з питань науки, 

інновацій та інформатизації України (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 

20.11). 


