
 

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 442 

м. Київ  “    16    ”     09        2022 р. 

Про проведення атестації  

наукової роботи постдоків  

НАН України 

Згідно з розпорядженням Президії НАН України від 05.07.2021 № 303 «Про 

результати конкурсу заявок від претендентів для участі у програмі 

постдокторальних досліджень у НАН України» затверджено список 

переможців конкурсу заявок на виконання науково-дослідних тем у рамках 

постдокторальних досліджень у НАН України. 

Пунктом 5.1 Положення про програму постдокторальних досліджень у 

Національній академії наук України, затвердженого постановою Президії НАН 

України від 09.12.2020 № 275 (в редакції постанови Президії НАН України від 

07.07.2021 № 245), передбачено проведення атестації наукової роботи 

постдоків НАН України за підсумками першого року їхньої участі у виконанні 

науково-дослідних тем у рамках постдокторальних досліджень у НАН України 

(далі – науково-дослідні теми). 

У зв’язку з викладеним: 

1. Науковим установам НАН України до 1 жовтня 2022 р. провести 

атестацію наукової роботи постдоків НАН України за підсумками першого 

року їхньої участі у виконанні науково-дослідних тем й до 10 жовтня 

2022 р. подати звіти про досягнуті ними результати разом з 

характеристикою на них, підготовлені їхніми керівниками, до відповідного 
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відділення НАН України (для установ при Президії НАН України – до 

Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України) для розгляду та підготовки 

рекомендацій стосовно продовження участі постдоків НАН України у програмі 

постдокторальних досліджень у НАН України.  

2. Відділенням НАН України та Комісії по роботі з науковою молоддю НАН 

України розглянути звіти про досягнуті постдоками НАН України результати, й 

до 20 жовтня 2022 р. подати пропозиції щодо продовження участі постдоків 

НАН України, які успішно пройшли атестацію, у виконанні науково-дослідних 

тем до Науково-організаційного відділу Президії НАН України для 

узагальнення. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-

організаційний відділ Президії НАН України. 
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