
     

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 
. 

    16.03.2016   . 

 

м.Київ 

 

№.     80      . 

 

 

Про Комісію по роботі з  

науковою молоддю НАН України 

 

 

 

З метою вдосконалення роботи Комісії по роботі з науковою 

молоддю НАН України, посилення її ролі у справі залучення молодих 

обдарованих випускників вищих навчальних закладів до НАН України, 

професійного зростання молодих учених та запобігання їх відтоку з 

наукових установ НАН України Президія НАН України постановляє: 

1. Затвердити: 

1.1. Положення про Комісію по роботі з науковою молоддю НАН 

України (додається). 

1.2. Склад Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України 

(додається). 

2. Голові Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України 

віце-президенту НАН України академіку НАН України 

А.Г.Загородньому забезпечити роботу Комісії відповідно до положення 

про неї. 

3. Визнати такими, що втратили чинність: 

– постанову Президії НАН України від 27.01.1999 № 32 «Про 

затвердження складу Комісії по роботі з молоддю НАН України та 

положення про неї»; 
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– додаток 14 про склад Комісії по роботі з науковою молоддю 

НАН України, затверджений постановою Президії НАН України                  

від 28.12.2009 № 347. 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на віце-

президента НАН України академіка НАН України А.Г.Загороднього та 

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                            В.Л.Богданов 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Президії НАН України 

від 16.03.2016  № 80 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Комісію по роботі з науковою молоддю НАН України 

 

 

1. Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України (далі – 

Комісія) створюється рішенням Президії НАН України і є дорадчо-

консультативним органом НАН України. 

2. Основними завданнями Комісії є: 

– участь у підготовці та реалізації заходів організаційного та 

правового характеру, спрямованих на вирішення питань поповнення 

НАН України молодими фахівцями з вищою освітою, створення умов 

для розвитку їх творчого потенціалу та запобігання відтоку талановитої 

молоді; 

– координація зусиль наукових установ НАН України, вищих 

навчальних закладів України, державних та громадських організацій, 

відомих учених і педагогів щодо вирішення питань підготовки, 

залучення і закріплення талановитої наукової молоді в наукових 

установах НАН України; 

– сприяння підвищенню ефективності наукової діяльності молодих 

учених НАН України; 

– взаємодія з Радою молодих вчених НАН України. 

3. Комісія відповідно до основних завдань: 

– сприяє створенню належних умов для проведення наукової 

роботи та навчання молодих учених НАН України; 

– сприяє вирішенню питань соціальних гарантій молодих учених 

НАН України, зокрема покращення житлових умов, створення 

можливостей для їх оздоровлення; 

– підтримує зв’язки з органами державної влади, науковими та 

науково-освітніми установами НАН України, вищими навчальними 

закладами України, зарубіжними науковими організаціями з питань 

підготовки наукової зміни для НАН України, поповнення наукових 

установ НАН України обдарованою молоддю та створення умов для 

мотивації талановитих молодих учених;  

– бере участь в інформуванні наукових установ НАН України про 

проведення конкурсів на здобуття державних та академічних премій, 

стипендій, грантів та інших заходів з підтримки наукової молоді, в тому 

числі щодо організації виступів молодих учених з науковими 

повідомленнями на засіданнях Президії НАН України; 
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– сприяє роботі Ради молодих вчених НАН України, заслуховує 

звіти про її діяльність; 

– вивчає та узагальнює досвід відділень НАН України, наукових 

установ НАН України, вищих навчальних закладів України та 

зарубіжних наукових організацій щодо роботи з науковою молоддю;  

– розглядає стан підготовки фахівців для НАН України в освітніх 

та науково-освітніх структурах, які функціонують при наукових 

установах НАН України і вищих навчальних закладах України, та готує 

відповідні пропозиції на розгляд Президії НАН України; 

– сприяє організації та проведенню наукових конференцій, 

семінарів, наукових шкіл молодих учених та участі молодих учених в 

інших наукових, науково-організаційних та науково-освітніх заходах; 

– готує на розгляд Президії НАН України пропозиції щодо 

розвитку системи заохочення та підтримки молодих учених (премій, 

стипендій, грантів тощо); 

– сприяє діяльності Національного центру «Мала академія наук 

України». 

4. Комісія складається з голови, його заступника, секретаря, членів 

Комісії, які є представниками відділень НАН України, що відповідають 

за роботу з науковою молоддю при відповідному відділенні. До складу 

Комісії входять також член Комісії, який згідно з розподілом обов’язків 

між членами Президії НАН України організовує виступи молодих 

учених з науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН 

України, президент Малої академії наук України, представник від Ради 

молодих вчених НАН України, керівники підрозділів апарату Президії 

НАН України.  

Склад Комісії затверджується рішенням Президії НАН України 

терміном на 5 років. Зміни у склад Комісії впродовж терміну її 

функціонування вносяться рішеннями голови Комісії. 

5. Основною формою роботи Комісії є її засідання. Засідання 

Комісії проводить голова Комісії, а в разі його відсутності – його 

заступник. Комісія приймає рішення більшістю голосів присутніх на 

засіданні членів Комісії. Засідання Комісії є правочинним, якщо на 

ньому присутні не менше 2/3 її членів.  

Засідання Комісії проводяться не менше одного разу на рік. 

6. Голова Комісії в разі потреби може ініціювати створення Бюро 

Комісії. Рішення про створення Бюро Комісії приймає Комісія, а його 

склад затверджує голова Комісії. 

7. У своїй діяльності Комісія підзвітна Президії НАН України.



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Президії НАН України 

від 16.03.2016  № 80 

 

 

 

СКЛАД  

Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України 

 

 

А.Г.Загородній – віце-президент НАН України, академік 

НАН України – голова Комісії; 

   

В.Д.Походенко – член Президії НАН України, академік 

НАН України; 

   

А.Г.Нікітін – заступник академіка-секретаря Відділення 

математики НАН України, член-кореспондент 

НАН України; 

   

О.П.Федоров  – член Бюро Відділення інформатики НАН 

України, член-кореспондент НАН України; 

   

В.В.Харченко – заступник академіка-секретаря Відділення 

механіки НАН України, член-кореспондент 

НАН України; 

   

О.О.Коноваленко  – член Бюро Відділення фізики і астрономії НАН 

України, академік НАН України; 

   

О.В.Кендзера  – заступник академіка-секретаря Відділення наук 

про Землю НАН України, член-кореспондент 

НАН України; 

   

З.Т.Назарчук  – член Бюро Відділення фізико-технічних 

проблем матеріалознавства НАН України,  

академік НАН України; 

   

А.Ф.Жаркін  – заступник академіка-секретаря Відділення 

фізико-технічних проблем енергетики 

НАН України, член-кореспондент НАН України; 

   

Л.А.Булавін  – член Бюро Відділення ядерної фізики та 

енергетики НАН України, академік НАН України; 
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А.Г.Білоус – член Бюро Відділення хімії НАН України, 

академік НАН України; 

   

М.С.Веселовський  – заступник академіка-секретаря Відділення 

біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН 

України, академік НАН України –  

заступник голови Комісії; 

   

М.В.Кучук  – член Бюро Відділення загальної біології НАН 

України, член-кореспондент НАН України; 

   

В.А.Устименко  – заступник академіка-секретаря Відділення 

економіки НАН України, член-кореспондент 

НАПрН України; 

   

Г.В.Боряк  – заступник академіка-секретаря Відділення 

історії, філософії та права НАН України,  

член-кореспондент НАН України; 

   

М.М.Сулима  – член Бюро Відділення літератури, мови та 

мистецтвознавства НАН України,  

член-кореспондент НАН України; 

   

С.О.Довгий – президент Малої академії наук України,  

член-кореспондент НАН України; 

   

В.М.Палій – начальник Відділу наукових і керівних кадрів 

НАН України; 

   

С.М.Черновська – начальник Відділу науково-правового 

забезпечення діяльності НАН України; 

   

М.В.Сидоренко – керуючий справами НАН України; 

   

О.П.Ульяненко – заступник начальника Науково-організаційного 

відділу Президії НАН України; 

   

О.Є.Дуброва – старший науковий співробітник Науково-

організаційного відділу Президії НАН України – 

секретар Комісії. 

 


