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Засідання Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України 

13 грудня 2019 року в будинку Великого конференц-залу НАН України 

відбулося засідання Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України, яку 

очолює віце-президент НАН України, директор Інституту теоретичної фізики 

ім. М.М. Боголюбова НАН України академік Анатолій Загородній. У роботі 

Комісії брали участь представники Ради молодих вчених НАН України  

(Національна академія наук України). 

Основним питанням засідання було підбиття підсумків конкурсу на 

здобуття грантів НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих 

вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки. 

Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України відповідно до 

розпорядження Президії НАН України від 12.07.2019 № 426 «Про 

організацію конкурсу на здобуття грантів НАН України дослідницьким 

лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення 

досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки» провела 

прийняття запитів від наукових установ НАН України для проведення 

конкурсу проектів на здобуття зазначених грантів. Наукові установи НАН 

України подали до Комісії 98 Запитів: 

– Секція фізико-технічних і математичних наук НАН України – 58 

(дослідницька лабораторія – 23, дослідницька група – 35); 

– Секція хімічних і біологічних наук НАН України – 24 (дослідницька 

лабораторія – 8, дослідницька група – 16); 

– Секція суспільних і гуманітарних наук НАН України – 14 

(дослідницька лабораторія –1, дослідницька група – 13); 

– установи при Президії НАН України – 2 (дослідницька група – 2). 

Враховуючи висновки конкурсних комісій, які були створені при кожній 

Секції НАН України, до Комісії надійшли рекомендації секцій НАН України 

на підтримку для фінансування 36 проектів (дослідницьких лабораторій – 9; 

дослідницьких груп – 27). Загальний об’єм фінансування на 2020 рік при 

цьому складе 22 млн. грн. Максимальні розміри фінансування зазначених 

грантів: для дослідницької лабораторії – 1 млн. грн, дослідницька група – 500 

тис. грн. 

Комісія прийняла рішення підтримати рекомендації секцій НАН України 

і підготувати відповідне рішення Президії НАН України для фінансування 

проектів переможців конкурсу у 2020 році. 

Другим питанням на розгляді Комісії було схвалення оновленого складу 

та керівництва Ради молодих вчених НАН України. 

Радою молодих вчених НАН України було обрано нового в. о. голови 

Ради, його заступників та секретаря Ради. Новообраний в. о. голови Ради – 

в. о. завідувача відділу Міжнародного науково-навчального центру 

інформаційних технологій та систем НАН та МОН України Олександр 

Волков ознайомив членів Комісії з новим керівництвом Ради та його членами 

та планом роботи Ради на найближчий 2020 рік. 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5887


Комісія прийняла рішення підтримати оновлений склад Ради та 

затвердити його відповідною постановою на засіданні Президії НАН 

України. 

Склад Ради молодих вчених НАН України: 

 – в. о. завідувача відділу Міжнародного науково-навчального центру 

інформаційних технологій та систем НАН та МОН України Олександр 

ВОЛКОВ (в. о. голови Ради); 

– науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона 

НАН України кандидат технічних наук Сергій ШВАБ (перший заступник 

голови Ради); 

– старший науковий співробітник Державної установи «Інститут геохімії 

навколишнього середовища НАН України» кандидат технічних наук Валерія 

КОВАЧ (заступник голови Ради); 

– науковий співробітник Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН 

України кандидат біологічних наук Марія ЗИКОВА (заступник голови Ради); 

– старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України кандидат юридичних наук МАЛИШЕВ Олександр 

(заступник голови Ради); 

– науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. 

Заболотного НАН України кандидат біологічних наук Тетяна БУЛИГІНА 

(секретар Ради); 

– науковий співробітник Інституту математики НАН України кандидат 

фізико-математичних наук Ірина ДЕНЕГА; 

– старший науковий співробітник Інституту проблем міцності ім. Г. С. 

Писаренка НАН України кандидат технічних наук Кирило САВЧЕНКО; 

– молодший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. 

М. М. Боголюбова НАН України кандидат фізико-математичних наук Юлія 

БЕЗВЕРШЕНКО; 

– молодший науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН 

України кандидат геологічних наук Віталій ГЛОНЬ; 

– старший науковий співробітник Інституту проблем моделювання в 

енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України кандидат технічних наук 

Володимир АРТЕМЧУК; 

– науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. 

В. П. Кухаря НАН України кандидат хімічних наук Галина МРУГ; 

– науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» кандидат економічних наук Роман 

ЮХИМЕЦЬ; 

– науковий співробітник Інституту української мови НАН України 

кандидат філологічних наук Марина ТКАЧУК. 

 


