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ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 
. 

    27.12.2017   . 

 

м.Київ 

 

№.     368      . 
 

 

Про цільову фінансову підтримку 

молодих учених, які виступали з  

науковими повідомленнями на 

засіданнях Президії НАН України 

 

 

 

Постановою Президії НАН України від 27.03.2013 № 24 

затверджено Положення про порядок проведення конкурсного відбору 

молодих вчених НАН України для виступів на засіданнях                       

Президії НАН України з науковими повідомленнями та надання 

цільового фінансування для підтримки їх наукових досліджень                    

(далі – Положення). У 2017 році на засіданнях Президії НАН України 

заслухано, обговорено й позитивно оцінено наукові повідомлення 

9 молодих учених, рекомендованих відділеннями НАН України              

(далі – молоді вчені-доповідачі). Відповідно до згаданого Положення їм 

можуть бути відкриті додаткові відомчі теми науково-дослідних робіт за 

тематикою наукового повідомлення. 

З метою заохочення молодих вчених-доповідачів Президія 

НАН України постановляє: 

1. Рекомендувати установам НАН України до 26 січня 2018 р. 

подати до відповідних відділень НАН України запити на відкриття 

додаткових відомчих тем науково-дослідних робіт молодих вчених 

НАН України, що виступали на засіданнях Президії НАН України                  

у 2017 році, за тематикою їхнього наукового повідомлення, оформлені 

згідно з Порядком формування тематики та контролю за виконанням 

наукових досліджень в Національній академії наук України (постанова 

Президії НАН України від 13.04.2011 № 111 зі змінами) (додаток). 

2. Відділенням НАН України:  

– розглянути на засіданнях своїх бюро запити на відкриття 

додаткових відомчих тем для молодих вчених-доповідачів та                         

до 9 лютого 2018 р. подати до Науково-організаційного відділу Президії 

НАН України рішення про доцільність їх виконання у 2018 р.; 
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– провести на конкурсних засадах відбір молодих вчених 

відповідно до п.3 Положення та впродовж 2018 р. подати до Комісії по 

роботі з науковою молоддю НАН України кандидатури двох молодих 

вчених-доповідачів. 

3. Науково-організаційному відділу Президії НАН України              

разом із Комісією по роботі з науковою молоддю НАН України               

до 23 лютого 2018 р. підготувати проект рішення Президії НАН України 

про відкриття додаткових відомчих тем для молодих вчених 

НАН України. 

4. Встановити такі вимоги до запитів на відкриття додаткових 

відомчих тем для молодих вчених-доповідачів:  

– видатки на фінансування кожної додаткової відомчої теми не 

можуть перевищувати 50 тис.грн. для кандидатів наук і 70 тис.грн.              

для докторів наук; 

– термін закінчення виконання додаткових відомчих тем не 

пізніше грудня 2018 р.; 

– науковими керівниками додаткових відомчих тем мають бути 

молоді вчені-доповідачі. 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на члена 

Президії НАН України академіка НАН України В.Д.Походенка 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 
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Додаток  

до постанови Президії НАН України 

від 27.12.2017  № 368 

 

С П И С О К 

молодих вчених НАН України, що виступали на засіданнях  

Президії НАН України у 2017 році з науковими повідомленнями,  

які відповідно до Положення можуть відкрити додаткову                  

відомчу тему  
 

 

 

1. Ванєєва Олена Олександрівна, кандидат фізико-

математичних наук, докторант Інституту математики НАН України. 

Тема наукового повідомлення: «Класифікація диференціальних рівнянь 

за симетрійними властивостями». 

2. Мелащенко Андрій Олегович, кандидат фізико-математичних 

наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики 

ім. В.М. Глушкова НАН України. Тема наукового повідомлення: 

«Розробка спеціалізованих комп’ютерних технологій електронних 

довірчих послуг». 

3. Мриглод Олеся Ігорівна, кандидат технічних наук, старший 

науковий співробітник Інституту фізики конденсованих систем НАН 

України. Тема наукового повідомлення: «Від фізики до наукометрії: 

задачі аналізу складних систем». 

4. Гвоздецький Володимир Миколайович, кандидат технічних 

наук, науковий співробітник Фізико-механічного інституту 

ім. Г.В. Карпенка НАН України. Тема наукового повідомлення: 

«Електродугові відновні і захисні покриття з порошкових дротів». 

5. Волошко Олександр Валерійович, кандидат технічних наук, 

науковий співробітник Державної установи «Інститут технічних 

проблем магнетизму НАН України». Тема наукового повідомлення: 

«Синтез систем активного екранування магнітного поля повітряних 

ліній електропередачі». 

6. Шестеренко Євгенія Аркадіївна, кандидат біологічних наук, 

науковий співробітник Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського 

НАН України. Тема наукового повідомлення: «Нові біокаталізатори 

для створення потенційних лікарських засобів». 

7. Джабраілов Руслан Аятшахович, доктор юридичних наук, 

провідний науковий співробітник Інституту економіко-правових 

досліджень НАН України. Тема наукового повідомлення: «Принцип 

справедливості як основа трансформації економіко-правової системи 

держави». 
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8. Никифорук Олена Ігорівна, доктор економічних наук, 

завідувач відділу Державної установи «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України». Тема наукового повідомлення: 

«Лібералізація ринку залізничних перевезень: світовий досвід та реалії 

України». 

9. Лесів Андрій Петрович, кандидат мистецтвознавства, 

науковий співробітник Інституту народознавства НАН України.                 

Тема наукового повідомлення: «Зрадник чи жертва. Юда Іскаріот в 

українському мистецтві XV–XVIII ст.». 

 

 

 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                             В.Л.Богданов 

 


