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ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 539 

м. Київ  “    14    ”      11       2022 р. 

 

Про підготовку та подання звітів про 

виконання додаткових відомчих тем 

молодих учених НАН України у 2022 році 

 

У зв’язку із закінченням терміну виконання додаткових відомчих тем 

молодих вчених НАН України, які виступали з науковими повідомленнями на 

засіданнях Президії НАН України у 2021 р., визначених згідно з 

розпорядженням Президії НАН України від 24.03.2022 № 156 (зі змінами), з 

метою затвердження результатів виконання додаткових відомчих тем у 2022 р.: 

1. Науковим установам НАН України, зазначеним у переліку, 

затвердженому розпорядженням Президії НАН України від 24.03.2022 № 156 

(зі змінами) (додається), подати до 30 грудня 2022 р. до відповідних відділень 

НАН України звітну документацію про виконання додаткових відомчих тем, 

передбачену Порядком формування тематики та контролю за виконанням 

наукових досліджень в Національній академії наук України, затвердженим 

постановою Президії НАН України від 19.12.2018 № 339. 

2. Відділенням НАН України розглянути результати виконання додаткових 

відомчих тем молодих учених НАН України, які виступали з науковими 

повідомленнями на засіданнях Президії НАН України у 2021 р., та до 27 січня 

2023 р. подати до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України витяг з 

протоколу засідання бюро відділення НАН України про розгляд питання щодо 

затвердження результатів, одержаних при виконанні молодими вченими 

додаткових відомчих тем. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Комісію по 

роботі з науковою молоддю НАН України та Науково-організаційний відділ 

Президії НАН України. 

 

                     Президент   

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               Анатолій ЗАГОРОДНІЙ 

   

 

     В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук  України                            

     академік НАН України                Вячеслав БОГДАНОВ 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням Президії НАН України 

від ”24” березня 2022 p.  № 156 

(із змінами, внесеними згідно з 

розпорядженням Президії НАН України від 

15.06.2022 №296) 

Перелік  

додаткових відомчих тем науково-дослідних робіт,  

керівниками яких є молоді вчені 
 

Назва додаткової відомчої 

теми 

Термін 

виконання 

Обсяг 

фінансування 

(тис. грн.) 

Установа-

виконавець 

Науковий  

керівник 

Методи тестування та 

підвищення ефективності 

стільникових мереж 5G 

березень – 

грудень 

2022 р. 

100 

Міжнародний 

науково-

навчальний центр 

інформаційних 

технологій та 

систем НАН 

України та МОН 

України 

д.т.н. 

Одарченко 

Роман 

Сергійович 

Функціоналізація 

нанокомпозитів для 

альтернативної енергетики 

березень – 

грудень 

2022 р. 

70 

Інститут 

металофізики 

ім. Г.В. Курдюмова 

НАН України 

к.ф.-м.н. 

Михайлова 

Галина 

Юріївна 

Пошук та синтез 

противірусних агентів 

серед похідних азотистих 

гетероциклів 

березень – 

грудень 

2022 р. 

70 

Інститут 

біоорганічної хімії 

та нафтохімії 

ім. В.П. Кухаря 

НАН України 

к.х.н. 

Качаєва 

Марина 

Володимирівна 

Протипухлинні препарати 

подвійної дії для подолання 

набутої стійкості 

злоякісних клітин до 

хіміотерапії 

березень – 

грудень 

2022 р. 

100 

Інститут біології 

клітини НАН 

України 

к.х.н. 

Стасюк 

Наталія 

Євгеніївна 

Оцінка поліморфізму 

довжини інтронів генів 

гамма-тубуліну для 

ефективного 

генотипуванння рослин 

березень – 

грудень 

2022 р. 

70 

ДУ «Інститут 

харчової 

біотехнології та 

геноміки НАН 

України» 

к.б.н. 

Рабоконь 

Анастасія 

Миколаївна 



 

 

Інтеграція України до 

Європейського 

дослідницького простору в 

інтересах інноваційного 

розвитку національної 

економіки 

березень – 

грудень 

2022 р. 

100 

Інститут економіки 

промисловості 

НАН України 

д.е.н. 

Підоричева 

Ірина Юріївна 

Застосування 

соціологічного тесту 

"Політичне крісло" для 

оцінки діяльності 

Президента України: 

методичні та змістовні 

аспекти 

березень – 

грудень 

2022 р. 

100 
Інститут соціології 

НАН України 

д.соц.н. 

Дембіцький 

Сергій 

Сергійович 

Українки в збройних 

конфліктах: 

соціокультурний вимір 

березень – 

грудень 

2022 р. 

70 

Інститут 

народознавства 

НАН України 

к.і.н. 

Байдак 

Мар’яна 

Степанівна 

 
 


