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На Ваш № Комітет В ерховної Ради України з 
питань освіти, науки та інновацій

Про висунення кандидатур молодих 
науковців НАН України на здобуття 
іменних стипендій Верховної Ради України 
для молодих учених -  докторів наук

Цим надсилаємо документи та матеріали робіт м олодих учених, поданих 

науковими установами Н АН  України та рекомендованих згідно з 

розпорядженням П резидії Н АН  України від 28 .09 .2020 № 423 до участі у  

конкурсі на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих 

учених -  докторів наук у  2020 році.

Додаток: розпорядження П резидії НАН України від 28 .09 .2020 № 423 -  1 прим., 

подання м олодих учених -  19 подань.

Г оловний учений  
секретар НАН України 
академік НАН України B.JI. Богданов
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ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇЙИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №4 2 3
-  28 , 28.09.2020 09 2 0 2 0 р.

Про висунення претендентів на здобуття  
іменних стипендій В ерховної Ради України 
для молодих учених -  докторів наук

Президія Н АН  України разом з К омісією  по роботі з науковою молоддю  

НАН України організувала висунення науковими установами Н АН  України 

кандидатур молодих учених на здобуття іменних стипендій Верховної Ради 

України для молодих учених -  докторів наук.

Беручи до  уваги п.6 Положення про іменні стипендії В ерховної Ради України 

для молодих учених -  докторів наук, затвердженого постановою  Верховної Ради 

України від 0 5 .0 2 .2 0 1 9  № 2 6 7 6 , та вр аховую ч и  ріш ення Комітету Верховної 

Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 15 липня 2020 року:

1. Рекомендувати кандидатури молодих учених (додаток), висунутих  

науковими установами Н А Н  України, до  участі в конкурсі на здобуття іменних  

стипендій Верховної Ради України для молодих учених -  докторів наук.

2. Науково-організаційному відділу П резидії Н А Н  України забезпечити до  

ЗО вересня 2020 р. представлення матеріалів претендентів на отримання вказаних 

стипендій, зазначених у додатку, до  Комітету В ерховної Ради України з питань 

освіти, науки та інновацій.

Віце-президент  
Національної академії наук України 

академік Н А Н  України

Головний учений секретар 
Національної академії наук України 

академік Н А Н  України

А.Г.Загородній



Додаток 
до розпорядження 

Президії НАН України 
від 28.-G9.2020 р. № 423

Кандидатури молодих учених НАН України на здобуття 
іменних стипендій Верховної Ради України для 

молодих учених -  докторів наук

1. Апостолов Станіслав Сергійович -  доктор фізико-математичних наук, 
завідувач відділу Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова 
Національної академії наук України.

2. Беспалова Ірина Ігорівна -  доктор технічних наук, старший науковий 
співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії 
наук України.

3. Біль Мар’яна Михайлівна -  доктор економічних наук, старший науковий 
співробітник Держ авної установи «Інститут регіональних досліджень імені 
М.І. Доліш нього Національної академії наук України».

4. Дембіцький Сергій Сергійович -  доктор соціологічних наук, провідний  

науковий співробітник Інституту соціології Н аціональної академії наук 
України.

5. Делійська Ірина Ярославівна -  доктор технічних наук, старший науковий 
співробітник Ф ізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Національної 
академії наук України.

6. Колодяжна Анастасія Олегівна -  доктор хім ічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту біоорганічної х ім ії та нафтохім ії ім. В.П. Кухаря 
Національної академії наук України.

7. Косогор Анна Олексіївна -  доктор фізико-математичних наук, старший 
науковий співробітник Інституту магнетизму Н аціональної академії наук 
України та М іністерства освіти і науки України.

8. Мичак Сергій Володимирович -  доктор наук, старший науковий 

співробітник Інституту геофізики ім. С.І. С убботіна Національної академії 
наук України.

9. Одарченко Роман Сергійович -  доктор технічних наук, свдш и^Я ^/ко^Ш к  

співробітник М іж народного науково-навчального ц е н т р і|ч |н ф о ]^ ^ ій н ш |  
технологій та систем Національної академії наук У к р а їн и \^ М д |^ т е р ^ )^ ?  
освіти і науки України. З ГІД Н О  з у /

и^> ію пі_иілі/ ПоітРТЯПІЯ7гФ*ЇЗт£ійЗИДІІ



ІО.Панчук Ростислав Русланович -  доктор біологічних наук, старший 
науковий співробітник Інституту біології клітини Національної академії 
наук України.

П.Пасіцька Оксана Ігорівна -  доктор історичних наук, старший науковий 
співробітник Інституту українознавства ім. І. К рип’якевича Національної 
академії наук України.

12.Рогозин Юлія Сергіївна -  доктор економічних наук, заступник завідувача 
відділу Держ авної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені 
В.К. М амутова Національної академії наук України».

13.Солдаткін Олександр Олексійович -  доктор біологічних наук, провідний  
науковий співробітник Інституту молекулярної б іології і генетики 
Національної академії наук України.

14.Стойка Вікторія Степанівна -  доктор економічних наук, старший 
науковий співробітник Закарпатського регіонального центру соціально- 
економічних і гуманітарних досліджень Н аціональної академії наук України.

15.Стороженко Марина Сергіївна -  доктор технічних наук, старший 
науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства 
ім. І.М. Францевича Національної академії наук України.

16.Ткачук Руслан Федорович -  доктор філологічних наук, старший науковий 
співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Ш евченка Національної академії 
наук України.

17.Харченко Василь Олегович -  доктор фізико-математичних наук, в. о. 
провідного наукового співробітника Інституту прикладної фізики 
Національної академії наук України.

18.Шевченко Ганна Миколаївна -  доктор економічних наук, старший 
науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних  
досліджень Н аціональної академії наук України.

19.Щербань Наталія Дмитрівна -  доктор хім ічних наук, старший науковий 
співробітник Інституту фізичної х ім ії ім. Л.В. Писаржевського Національної 
академії наук України.

Головний учений секретар 
Національної академії наук України 

академік Н А Н  України


