
Учасники чергового засідання президії НАН України заслухали та 
обговорили наукові повідомлення молодих учених НАН України:  

– наукового співробітника математичного відділення Фізико-технічного 
інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України кандидата 
фізико-математичних наук О. Карпель на тему: «Інваріантні міри на 
діаграмах Браттелі»;  

– наукового співробітника Інституту геохімії, мінералогії та 
рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України кандидата геологічних 
наук Ю. Войтюк на тему: «Геохімія важких металів у об’єктах довкілля 
техногенно забруднених територій України»;  

– старшого наукового співробітника Інституту соціології НАН України 
кандидата соціологічних наук О. Шульги на тему: «Зміна ціннісно-смислових 
матриць як джерело суспільних змін в Україні».  

В обговоренні взяли участь академік НАН України Б. Патон, директор 
Інституту математики НАН України, академік-секретар Відділення 
математики НАН України академік НАН України А. Самойленко, директор 
Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту МНС 
України та НАН України член-кореспондент НАН України В. Осадчий, 
завідувач відділу Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення                
ім. М. П. Семененка НАН України доктор геологічних наук І. Кураєва, 
директор Інституту соціології НАН України академік НАН України              
В. Ворона, директор Державної установи «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України» академік НАН України В. Геєць.  

Згідно з порядком конкурсного відбору молодих учених НАН України 
для виступів на засіданнях президії НАН України та надання цільового 
фінансування з метою підтримки їхніх наукових досліджень було прийнято 
рішення схвалити результати наукових досліджень, викладених у наукових 
повідомленнях молодих учених Фізико-технічного інституту низьких 
температур ім. Б. І. Вєркіна, Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення 
ім. М. П. Семененка й Інституту соціології НАН України, доручити Комісії 
по роботі з науковою молоддю НАН України разом із науково-
організаційним відділом президії НАН України врахувати результати 
розгляду наукових повідомлень при підготовці проекту Постанови президії 
НАН України «Про відкриття у 2016 році додаткових відомчих тем для 
молодих учених-доповідачів» та передбачити додаткові кошти на ці теми 
(Прес-реліз за підсумками засідання президії НАН України 17 червня 
2015 р. // Національна академія наук України (http://g.ua/DZrU). 
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