
21 жовтня 2015 р. учасники чергового засідання Президії НАН 

України заслухали та обговорили наукові повідомлення молодих учених 

НАН України: 

– наукового співробітника Інституту хімії поверхні ім. О. О.Чуйка НАН 

України кандидата хімічних наук М. Теребінської на тему: «Адсорбційні 

процеси на поверхні кристалічного кремнію; квантовохімічний підхід»; 

– старшого наукового співробітника Державної установи «Інститут 

економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» кандидата 

економічних наук Г. Обиход на тему: «Стратегічні напрями забезпечення 

екологічної та природно-техногенної безпеки України»; 

– старшого наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства 

ім. І. М. Францевича НАН України кандидата технічних наук                                        

Є. Бродніковського на тему: «Керамічні паливні комірки». 

В обговоренні взяли участь академік НАН України Б. Патон, академік-

секретар Відділення хімії НАН України, директор Інституту хімії поверхні                   

ім. О. О. Чуйка академік НАН України М. Картель, перший віце-президент 

НАН України академік НАН України А. Наумовець, віце-президент НАН 

України, директор Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН 

України академік НАН України В. Кошечко, директор Головної астрономічної 

обсерваторії НАН України академік НАН України Я. Яцків, голова Західного 

наукового центру НАН України та МОН України, директор Фізико-механічного 

інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України академік НАН України З. Назарчук, 

директор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України» академік НАН України В. Геєць, академік-секретар Відділення 

біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України, директор Інституту 

біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України академік НАН України                                   

С. Комісаренко. 

Згідно з Порядком конкурсного відбору молодих учених НАН України для 

виступів на засіданнях Президії НАН України та надання цільового 

фінансування з метою підтримки їхніх наукових досліджень було прийнято 

рішення схвалити результати наукових досліджень, викладених у наукових 

повідомленнях молодих учених Інституту проблем матеріалознавства              

ім. І. М. Францевича, Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка і Державної 

установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН 

України», та доручити Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України 

разом з Науково-організаційним відділом Президії НАН України врахувати 

результати розгляду наукових повідомлень при підготовці проекту Постанови 

Президії НАН України «Про відкриття у 2016 році додаткових відомчих тем 

для молодих учених-доповідачів» та передбачити додаткові кошти на ці теми 

(Прес-реліз за підсумками засідання президії НАН України 21 жовтня                

2015 р. // Національна академія наук України (http://g.ua/DAdE). 
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