
     

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
 

ПОСТАНОВА  
. 
  30.09.2009  . 

 
м.Київ 

 
№.     254     .

 
 
Про результати атестації молодих  
учених-стипендіатів Президента  
України та конкурсу на здобуття  
стипендій Президента України для  
молодих учених на поточні вакансії 
 
 
 

Розглянувши підсумки атестації молодих учених-стипендіатів 

Президента України, яку провели вчені (науково-технічні) ради установ 

НАН України згідно з Положенням про стипендії Президента України 

для молодих учених, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.08.94 № 582, та конкурсу на здобуття стипендій 

Президента України для молодих учених на поточні вакансії, який 

провели відділення НАН України згідно з Положенням про проведення 

конкурсу на здобуття стипендій Президента України для молодих 

учених, затвердженим постановою Президії НАН України від 15.06.94 

№ 168, і згідно з постановою Президії НАН України від 11.02.09 № 37 

Президія НАН України постановляє: 

1. Затвердити результати проведеної атестації та конкурсу на 

здобуття стипендій Президента України для молодих учених на поточні 

вакансії. 

Внести відповідні зміни (додаток) до Списку молодих учених 

НАН України, які успішно пройшли атестацію або стали переможцями 

конкурсу на здобуття стипендій Президента України, затвердженого 

постановою Президії НАН України від 08.10.08 № 248. 
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2. Науково-організаційному відділу Президії НАН України 

забезпечити подання результатів атестації та конкурсу на здобуття 

стипендій Президента України для молодих учених на поточні вакансії 

до Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки для 

прийняття остаточного рішення. 

3. Фінансово-економічному відділу Президії НАН України з 

урахуванням п. 1 цієї постанови розподіляти за місцем основної роботи 

необхідні кошти стипендіатам Президента України згідно зі Списком 

молодих учених НАН України, які успішно пройшли атестацію або 

стали переможцями конкурсу на здобуття стипендій Президента 

України, після одержання з Комітету з Державних премій України в 

галузі науки і техніки остаточного рішення. 

4. Науковим установам та організаціям НАН України проводити 

виплату стипендій Президента України для молодих учених у 

першочерговому порядку після одержання відповідних цільових коштів. 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-

організаційний відділ Президії НАН України. 

 
 
 
 
 
                      Президент  
Національної академії наук України 
            академік НАН України                                        Б.Є.Патон 
 
 
         Головний учений секретар  
Національної академії наук України 
            академік НАН України                                        А.Г.Загородній 
 



Додаток 
до постанови Президії НАН України  

від 30.09.2009  № 254 

 

Зміни до списку молодих учених НАН України, які успішно  
пройшли атестацію або стали переможцями конкурсу на здобуття  

стипендій Президента України, затвердженого постановою  
Президії НАН України від 08.10.08 № 248 

 

1. Вилучити з зазначеного Списку: 

Доманова Ігната Юрійовича – кандидата фізико-математичних наук,  
наукового співробітника Інституту прикладної математики і механіки 
НАН України (виплата стипендії Президента України припинена 
розпорядженням Президії НАН України  від 20.07.09 № 448); 

Сліпченка Сергія Віталійовича – кандидата технічних наук, 
наукового співробітника Міжнародного науково-навчального центру 
інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України              
(у зв’язку із закінченням дворічного строку призначення стипендії 
Президента України); 

Захарійченко Ліліану Ігорівну – кандидата фізико-математичних 
наук наукового співробітника Інституту механіки ім.С.П.Тимошенка 
НАН України (у зв’язку із закінченням дворічного строку призначення 
стипендії Президента України); 

Маслову Анну Іванівну – молодшого наукового співробітника 
Інституту технічної механіки НАН України і НКА України (у зв’язку із 
закінченням дворічного строку призначення стипендії Президента 
України); 

Свєчнікову Ксенію Михайлівну – аспірантку Інституту гідромеханіки 
НАН України (у зв’язку із закінченням дворічного строку призначення 
стипендії Президента України); 

Чирчика Сергія Васильовича – кандидата фізико-математичних 
наук, наукового співробітника Інституту фізики НАН України (виплата 
стипендії Президента України припинена розпорядженням Президії НАН 
України  від 31.08.09 № 522); 

 



 2

Коломиса Олександра Федоровича – кандидата фізико-
математичних наук, наукового співробітника Інституту фізики 
напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України (у зв’язку із 
закінченням дворічного строку призначення стипендії Президента 
України); 

Блудова Олексія Миколайовича – аспіранта Фізико-технічного 
інституту низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України (у зв’язку із 
закінченням дворічного строку призначення стипендії Президента 
України); 

Соколову Олену Святославівну – кандидата фізико-математичних 
наук, молодшого наукового співробітника Фізико-технічного інституту 
низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України (у зв’язку із 
закінченням дворічного строку призначення стипендії Президента 
України); 

Гарасимчука Василя Юрійовича – кандидата геологічних наук, 
наукового співробітника Інституту геології і геохімії горючих копалин 
НАН України (у зв’язку із закінченням дворічного строку призначення 
стипендії Президента України); 

Коржнєва Петра Михайловича – кандидата геологічних наук, 
молодшого наукового співробітника Інституту геологічних наук НАН 
України (у зв’язку із закінченням дворічного строку призначення 
стипендії Президента України); 

Рудюк Вікторію Валеріївну – кандидата геологічних наук, наукового 
співробітника Інституту геологічних наук НАН України (у зв’язку із 
закінченням дворічного строку призначення стипендії Президента 
України); 

Савицького Віктора Володимировича – кандидата технічних наук, 
молодшого наукового співробітника Інституту електрозварювання 
ім.Є.О.Патона НАН України (у зв’язку із закінченням дворічного строку 
призначення стипендії Президента України); 

Звірко Ольгу Іванівну – кандидата технічних наук, наукового 
співробітника Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН 
України (у зв’язку із закінченням дворічного строку призначення 
стипендії Президента України); 

Семенова Юрія Станіславовича – аспіранта Інституту чорної 
металургії ім.З.І.Некрасова НАН України (у зв’язку із закінченням 
дворічного строку призначення стипендії Президента України); 

Алексєєва Вадима Дмитровича – аспіранта Державної наукової 
установи Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» 
НАН України (у зв’язку із закінченням дворічного строку призначення 
стипендії Президента України); 
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Орлову Наталію Олександрівну – кандидата технічних наук, 
молодшого наукового співробітника Інституту проблем 
машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України (виплата стипендії 
Президента України припинена розпорядженням Президії НАН України 
від 20.07.09 № 439); 

Подольного Сергія Вікторовича – аспіранта Інституту 
електродинаміки НАН України (у зв’язку із закінченням дворічного 
строку призначення стипендії Президента України); 

Філоненка Дениса Сергійовича – аспіранта Інституту газу НАН 
України (у зв’язку із закінченням дворічного строку призначення 
стипендії Президента України); 

Сахна Олександра Володимировича – кандидата технічних наук, 
молодшого наукового співробітника Інституту ядерних досліджень НАН 
України (виплата стипендії Президента України припинена 
розпорядженням Президії НАН України від 18.09.09 № 550); 

Родіка Романа Васильовича – кандидата хімічних наук, молодшого 
наукового співробітника Інституту органічної хімії НАН України               
(у зв’язку із закінченням дворічного строку призначення стипендії 
Президента України); 

Соколенко Любов Валентинівну – аспірантку Інституту органічної 
хімії НАН України (у зв’язку із закінченням дворічного строку 
призначення стипендії Президента України); 

Чепурну Ірину Костянтинівну – аспірантку Інституту сорбції та 
проблем ендоекології НАН України (у зв’язку із закінченням дворічного 
строку призначення стипендії Президента України); 

Каток Ксенію Валеріївну – кандидата хімічних наук, наукового 
співробітника Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України 
(виплата стипендії Президента України припинена розпорядженням 
Президії НАН України від 03.07.09 № 407); 

Федоренко Олену Андріївну – аспірантку Інституту фізіології 
ім.О.О.Богомольця НАН України (у зв’язку із закінченням дворічного 
строку призначення стипендії Президента України); 

Мамєєву Ольгу Георгіївну – кандидата біологічних наук, наукового 
співробітника Інституту мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного 
НАН України (у зв’язку із закінченням дворічного строку призначення 
стипендії Президента України); 

Хомулу Євгена Валерійовича – аспіранта Міжнародного центру 
молекулярної фізіології НАН України (у зв’язку із закінченням 
дворічного строку призначення стипендії Президента України); 
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Топчій Наталію Миколаївну – кандидата біологічних наук, наукового 
співробітника Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України               
(у зв’язку із закінченням дворічного строку призначення стипендії 
Президента України); 

Васюка Євгена Анатолійовича – кандидата біологічних наук, 
наукового співробітника Національного ботанічного саду 
ім.М.М.Гришка НАН України (у зв’язку із закінченням дворічного 
строку призначення стипендії Президента України); 

 

2. Включити до зазначеного Списку: 

Очаковську Оксану Олександрівну – кандидата фізико-
математичних наук, наукового співробітника Інституту  прикладної 
математики і механіки НАН України; 

Місуно Івана Семеновича – кандидата технічних наук, старшого 
наукового співробітника Міжнародного науково-навчального центру 
інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України; 

Яремченка Сергія Миколайовича – кандидата фізико-математичних 
наук, старшого наукового співробітника Інституту механіки 
ім.С.П.Тимошенка НАН України; 

Под’єльнікова Ігоря Валерійовича – аспіранта Інституту технічної 
механіки НАН України і НКА України; 

Макаренкову Анастасію Анатоліївну – кандидата фізико-
математичних наук, молодшого наукового співробітника Інституту 
гідромеханіки НАН України; 

Єгорова Романа Ігоревича – кандидата фізико-математичних наук, 
наукового співробітника Інституту фізики НАН України; 

Шинкаренка Володимира Вікторовича – кандидата фізико-
математичних наук, наукового співробітника Інституту фізики 
напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України; 

Гречнєва Олексія Геннадійовича – кандидата фізико-математичних 
наук, провідного інженера Фізико-технічного інституту низьких 
температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України; 

Миронюк Маргариту Вячеславівну – кандидата фізико-
математичних наук, наукового співробітника Фізико-технічного 
інституту низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України; 

Бондара Романа Андрійовича – аспіранта Інституту геології і 
геохімії горючих копалин НАН України; 
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Марченка Андрія Вікторовича – аспіранта Інституту геофізики 
ім.С.І.Субботіна НАН України; 

Фігуру Любов Андріївну – кандидата геологічних наук, наукового 
співробітника Інституту  геологічних наук НАН України; 

Березоса Володимира Олександровича – кандидата технічних 
наук, наукового співробітника Інституту електрозварювання 
ім.Є.О.Патона НАН України; 

Арендара Любомира Анатолійовича – кандидата технічних наук, 
молодшого наукового співробітника Фізико-механічного інституту 
ім.Г.В.Карпенка НАН України; 

Чуйка Ігоря Миколайовича – кандидата технічних наук, молодшого 
наукового співробітника Інституту чорної металургії ім.З.І.Некрасова 
НАН України; 

Масалова Андрія Олександровича – кандидата фізико-
математичних наук, старшого наукового співробітника Державної 
наукової установи Науково-технологічного комплексу «Інститут 
монокристалів» НАН України; 

Авраменка Андрія Миколайовича – кандидата технічних наук, 
молодшого наукового співробітника Інституту проблем 
машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України; 

Сисака Романа Михайловича – кандидата технічних наук, старшого 
наукового співробітника Інституту електродинаміки НАН України; 

Івачкіна Ярослава Олександровича – аспіранта Інституту газу НАН 
України; 

Кудовбенко Валентину Михайлівну – аспірантку Інституту ядерних 
досліджень НАН України; 

Дударко Оксану Анатоліївну – кандидата хімічних наук, молодшого 
наукового співробітника Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН 
України; 

Олексієнко Ольгу Володимирівну – аспірантку Інституту сорбції та 
проблем ендоекології НАН України; 

Шалімова Олександра Олександровича – кандидата хімічних наук, 
молодшого наукового співробітника Інституту органічної хімії НАН 
України; 

Швиденка Костянтина Вікторовича – кандидата хімічних наук, 
молодшого наукового співробітника Інституту органічної хімії НАН 
України; 

Копач Ольгу Володимирівну – кандидата біологічних наук, 
наукового співробітника Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН 
України; 
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Данкевич Людмилу Анатоліївну – кандидата біологічних наук, 
наукового співробітника Інституту мікробіології і вірусології 
ім.Д.К.Заболотного НАН України; 

Романенка Сергія Вячеславовича – аспіранта Міжнародного центру 
молекулярної фізіології НАН України; 

Оптасюк Ольгу Михайлівну – кандидата біологічних наук, 
молодшого наукового співробітника Інституту ботаніки 
ім.М.Г.Холодного НАН України; 

Гнатюк Аллу Миколаївну – кандидата біологічних наук, молодшого 
наукового співробітника Національного ботанічного саду 
ім.М.М.Гришка НАН України. 

 

 

 

 

         Головний учений секретар  
Національної академії наук України 
            академік НАН України                                        А.Г.Загородній 
 


