
 

Президія НАН України розглянула 

 

 

 

На черговому засіданні Президії HAH України 2 жовтня 2013 року члени 

Президії HAH України та запрошені заслухали й обговорили наукові 

повідомлення молодих учених НАН України: 

– наукового співробітника Інституту радіофізики та електроніки 

ім.О.Я.Усикова НАН України кандидата фізико-математичних наук 

А.М.Лінкової на тему: «Активно-пасивні методи дистанційного зондування 

хмар та опадів для систем формування штучних опадів»; 

– ученого секретаря Інституту теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова 

НАН України кандидата фізико-математичних наук С.М.Перепелиці на тему: 

«Динамічне впорядкування іонів металів навколо подвійної спіралі ДНК»; 

– наукового співробітника Національного наукового центру 

«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України кандидата фізико-

математичних наук О.С.Кальченка на тему: «Радіаційне розпухання матеріалів 

внутрішньокорпусних пристроїв реакторів ВВЕР»; 

– старшого наукового співробітника Інституту літератури 

ім.Т.Г.Шевченка НАН України кандидата філологічних наук О.В.Бороня на 

тему: «Проза Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: наслідування 

чи творче засвоєння художнього досвіду?» 

В обговоренні взяли участь віце-президент НАН України академік НАН 

України А.Г.Наумовець, провідний науковий співробітник Українського 

науково-дослідного інституту гідрометеорології кандидат технічних наук 

Б.Н.Лесков, завідувач кафедри Київського національного університету 

ім.Тараса Шевченка академік НАН України Л.А.Булавін, головний науковий 

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

доктор фізико-математичних наук С.Н.Волков, директор Інституту фізики 

твердого тіла, матеріалознавства та технологій Національного наукового центру 

«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України член-кореспондент 

НАН України В.М.Воєводін, академік-секретар Відділення літератури, мови та 

мистецтвознавства НАН України, директор Інституту літератури 

ім.Т.Г.Шевченка НАН України академік НАН України М.Г.Жулинський. 

Згідно з Порядком конкурсного відбору молодих учених НАН України 

для виступів на засіданнях Президії НАН України та надання цільового 

фінансування з метою підтримки їх наукових досліджень було прийнято 

рішення схвалити результати наукових досліджень, викладених у наукових 

повідомленнях молодих учених Інституту радіофізики та електроніки 

ім.О.Я.Усикова НАН України, Інституту теоретичної фізики 

ім.М.М.Боголюбова НАН України, Національного наукового центру 

«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, Інституту літератури 



ім.Т.Г.Шевченка НАН України, та 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 

2014 році додаткових відомчих тем для молодих учених-доповідачів», а також 

передбачити додаткові кошти на ці теми. 

 

*** 

 

Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію про 

перейменування Науково-технічного центру магнетизму технічних об’єктів 

НАН України та його подальший розвиток; про видання журналів НАН України 

англійською мовою; також було розглянуто низку кадрових питань та прийнято 

рішення про нагородження відзнаками Національної академії наук України.  

 

 

 

 

 

 

 

Секретаріат Президії НАН України 


