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ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
(2 жовтня 2013 року)

На черговому засіданні Президії НАН України 2 жовтня 2013 року члени Президії НАН України та 
запрошені заслухали такі питання:

• Наукові повідомлення молодих учених НАН України (доповідачі — кандидат фізико-математичних 
наук А.М. Лінкова, кандидат фізико-математичних наук С.М. Перепелиця, кандидат фізико-ма те-
матичних наук О.С. Кальченко, кандидат філологічних наук О.В. Боронь)

• Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального 
комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Ф. Мачулін)

• Кадрові та поточні питання

На черговому засіданні члени Президії 
НАН України та запрошені заслухали й об-
говорили наукові повідомлення молодих 
учених НАН України:

• наукового співробітника Інституту ра-
діофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова 
НАН України кандидата фізико-ма те ма-
тичних наук Лінкової Анни Михайлівни на 
тему «Активно-пасивні методи дистанцій-
ного зондування хмар та опадів для систем 
формування штучних опадів» (див. с. 85);

• ученого секретаря Інституту теоретич-
ної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН Украї-
ни кандидата фізико-математичних наук 
Пе репелиці Сергія Миколайовича на тему 
«Ди намічне впорядкування іонів металів 
навколо подвійної спіралі ДНК»;

• наукового співробітника ННЦ «Хар-
ківський фізико-технічний інститут» НАН 
Ук раїни кандидата фізико-математичних 
наук Кальченка Олександра Сергійовича 
на тему «Радіаційне розпухання матеріалів 
внутрішньокорпусних пристроїв реакторів 
ВВЕР»;

• старшого наукового співробітника Ін-
ституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН Ук-
раїни кандидата філологічних наук Бороня 
Олександра Вікторовича на тему «Проза 
Тараса Шевченка і західноєвропейські літе-

ратури: наслідування чи творче засвоєння 
художнього досвіду?».

В обговоренні взяли участь віце-президент 
НАН України академік А.Г. Наумовець, про-
відний науковий співробітник Українсько-
го науково-дослідного інституту гідрометео-
рології кандидат технічних наук Б.Н. Лес-
ков, завідувач кафедри Київського націо-
нального університету імені Тараса Шев-
ченка академік НАН України Л.А. Булавін, 
головний науковий співробітник Інституту 
теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова 
НАН України доктор фізико-математичних 
наук С.Н. Волков, директор Інституту фізики 
твердого тіла, матеріалознавства та техно-
логій ННЦ «Харківський фізико-тех ніч ний 
інститут» НАН України член-ко рес пондент 
НАН Ук раїни В.М. Воєводін, ака демік-сек-
ретар Відділення літератури, мови та мисте-
цтвознавства НАН України, директор Ін сти-
туту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН Ук-
раїни ака демік М.Г. Жулинський.

* * *
Серед поточних питань Президія НАН 

України заслухала інформацію про розро-
блення проекту Концепції розвитку НАН 
України; про перейменування Науково-тех-
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нічного центру магнетизму технічних об’єк-
тів НАН України та його подальший розви-
ток; про видання журналів НАН України 
англійською мовою.

* * *
Крім того, Президія НАН України ухвали-

ла низку організаційних і кадрових рішень.

Затверджено:
• члена-кореспондента НАН України Негрій-

ка Анатолія Михайловича на посаді заступника 
директора з наукової роботи Інституту фізики 
НАН України;

• доктора фізико-математичних наук Поро-
шина Володимира Миколайовича на посаді за-
ступника директора з наукової роботи Інституту 
фізики НАН України;

• доктора геологічних наук Степанюка Лео-
ніда Михайловича на посаді заступника дирек-
тора з наукової роботи Інституту геохімії, міне-
ралогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка 
НАН України;

• кандидата філософських наук Таранова 
Сер гія Володимировича на посаді заступника 
директора з наукової роботи Центру гуманітар-
ної освіти НАН України;

• доктора наук із соціальних комунікацій Сні-
царчук Лідію Віталіївну на посаді заступника 
генерального директора з наукової роботи Львів-
ської національної наукової бібліотеки України 
ім. В. Стефаника;

• кандидата історичних наук Колосовську Оль-
гу Михайлівну на посаді заступника генерального 
директора з наукової роботи Львівської національ-
ної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника;

• кандидата історичних наук Юрочкіна Вла-
дислава Юрійовича на посаді вченого секретаря 
Кримського філіалу Інституту археології НАН Ук-
раїни;

• доктора соціологічних наук Резніка Воло-
димира Станіславовича на посаді завідувача від-
ділу історії та теорії соціології Інституту соціоло-
гії НАН України;

• доктора філософських наук Бойченка Олек-
сандра Івановича на посаді вченого секретаря 
Центру гуманітарної освіти НАН України;

• кандидата фізико-математичних наук Ман-
жару Віктора Степановича на посаді вченого 
секретаря Інституту фізики НАН України;

• кандидата фізико-математичних наук Ла-
данівського Бориса Теодоровича на посаді за-
відувача відділу геоелектромагнітних методів 
Карпатського відділення Інституту геофізики 
ім. С.І. Субботіна НАН України;

• кандидата геологічних наук Черниш Да-
рію Сергіївну на посаді вченого секретаря Ін-
ституту геохімії, мінералогії та рудоутворення 
ім. М.П. Семененка НАН України;

• члена-кореспондента НАН України Бабака 
Віталія Павловича на посаді завідувача відділу 
діагностики і оптимізації в енергетиці Інституту 
технічної теплофізики НАН України;

• доктора біологічних наук Телегєєва Генна-
дія Дмитровича на посаді завідувача відділу мо-
лекулярної генетики Інституту молекулярної 
біології і генетики НАН України;

• кандидата біологічних наук Пірка Яросла-
ва Васильовича на посаді вченого секретаря ДУ 
«Інститут харчової біотехнології та геноміки 
НАН України»;

• доктора економічних наук Шульц Світлану 
Леонідівну на посаді завідувача відділу регіо-
нальної економічної політики Інституту регіо-
нальних досліджень НАН України.

Відзнакою НАН України «За професійні здо-
бутки» нагороджено:

• ученого секретаря Радіоастрономічного ін-
ституту НАН України кандидата фізико-мате-
матичних наук Удовенка Анатолія Павловича за 
багатолітню плідну працю, наукові здобутки в га-
лузі радіофізики та особистий внесок у науково-
ор ганізаційне забезпечення діяльності колективу 
інституту;

• завідувача відділу Інституту електродина-
міки НАН України члена-кореспондента НАН 
України Титка Олексія Івановича за багатоліт-
ню плідну наукову і науково-організаційну ді-
яльність, вагомі професійні здобутки та знач-
ний особистий внесок у розвиток наукових 
досліджень у галузі електромеханіки, енерге-
тичного електромашинобудування і електро-
енергетики.

Почесною грамотою Президії НАН України і 
Центрального комітету профспілки працівників 
НАН України нагороджено:

• завідувача експлуатаційно-технічного відді-
лу Державної наукової установи «НТК «Інститут 
монокристалів» НАН України» Александрова 
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Михайла Григоровича за багатолітню самовід-
дану працю та високий професіоналізм у вико-
нанні посадових обов’язків;

• старшого наукового співробітника Інститу-
ту сцинтиляційних матеріалів НАН України кан-
дидата фізико-математичних наук Катрунова 
Костянтина Олексійовича за багатолітню сум-
лінну науково-винахідницьку діяльність та осо-
бисті творчі здобутки в галузі отримання і прак-
тичного використання нових сцинтиляційних 
матеріалів;

• завідувача відділу ДУ «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку НАН 
України» доктора економічних наук, професора 
Куценко Віру Іванівну за багатолітню плідну 
працю вченого і педагога, вагомі творчі здобутки 
та особистий внесок у наукове дослідження су-
спільно-економічних проблем забезпечення ста-
лого розвитку України і розробку рекомендацій 
для їх вирішення;

• старшого наукового співробітника Інститу-
ту соціології НАН України кандидата філософ-
ських наук Привалова Юрія Олексійовича за 
багатолітню плідну працю, особисті творчі здо-
бутки та вагомий внесок у розвиток наукових 
соціологічних досліджень.

Подякою Національної академії наук Украї-
ни нагороджено:

• членів Наукового товариства ім. Шевченка: 
голову Товариства в Україні доктора історичних 
наук Купчинського Олега Антоновича; голову 
Світової ради Товариства іноземного члена НАН 
України Рудницького Леоніда Івановича; голо-
ву Тернопільського осередку Товариства члена-
ко респондента НАМН України, доктора медич-
них наук, професора Андрейчина Михайла Ан-
тоновича; генерального секретаря Світової ради 
Товариства доктора філософських наук, профе-
сора Карася Анатолія Феодосійовича; доктора 
медичних наук, професора Білинського Бориса 
Тарасовича; члена-кореспондента НАН України, 
доктора філологічних наук, професора Ільниць-
кого Миколу Миколайовича; заступника вико-
навчого директора Дослідно-видавничого центру 
Товариства Голубовського Андрія Михайлови-
ча; секретаря-референта Товариства Касьяненко 
Ірину Анатоліївну; вченого секретаря Комісії 
семіотики Товариства кандидата філософських 
наук Лосик Оресту Миколаївну з нагоди 140-річ-
чя від дня заснування Наукового товариства 
ім. Шевченка та за визначні заслуги в розвитку 
культурно-про світницької діяльності.


