
 

 

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова 

 

Н А К А З 

 

«_17_» ___ червня __ 2020р.  м. Київ   № _214__ – вк 
 

Про затвердження складу атестаційних комісій  
 

Відповідно до пункту 3 частини 6 і частини 1 статті 29 Закону України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» та керуючись Положенням про 

атестацію наукових працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.08.1999р. №1475 (у редакції постанови КМ України від 

03.04.2019р.), Розпорядження Президії НАН України від 16.10.2019р. № 551, 

Наказу ІФН НАН України від 23.12.2019 № 579-вк та рішення вченої ради 

Інституту Протокол № 5 від 10 червня 2020 року. 

 

Наказую: 

 

1. Затвердити склад атестаційних комісій для проведення атестації наукових 

працівників Інституту 15-18 вересня 2020р. відповідно до Додатку 1. 

2. До 17 серпня 2020р. керівникам структурних підрозділів підготовити пакет 

документів для атестації на кожного наукового працівника, що атестується та 

передати до відділу наукових кадрів та аспірантури. 

3. До 1 вересня 2020р. завідувачу відділу наукових кадрів  та аспірантури 

Петрушенко Л.Є. підготовлені атестаційні справи на кожного наукового 

працівника передати атестаційним комісіям. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

Інституту з наукової роботи чл.-к. НАН України Кладька В.П. та вченого 

секретаря Інституту доктора хімічних наук, професора Томашика В.М. 

5.  Канцелярії Інституту довести даний наказ до відома всіх керівників 

структурних підрозділів під розпис. 

 

Директор Інституту 

академік НАН України       О.Є. Бєляєв 



 

 

 

Додаток 1  

до Наказу № 214 – вк  

від «17» червня 2020р. 

 

 

Атестаційна комісія №1: 

Голова:  

Індутний Іван Захарович   гол. наук. співр., д.ф.-м.н., професор 

Секретар:  

Горбанюк Тетяна Іванівна ст. наук. співр., к.ф.-м.н. 

Члени комісії:  

Прокопенко Ігор Васильович зав. лабораторії № 2.1, д.ф.-м.н., професор 

Охріменко Ольга Борисівна пр. наук. співр., д.ф.-м.н. 

Снопок Борис Анатолійович завідувач лабораторії № 5.2, д.ф.-м.н., 

професор 

Науково-дослідні підрозділи, які атестуються: 

Відділ № 6 «Оптики і спектроскопії напівпровідникових і діелектричних 

матеріалів», 

Відділ № 11 «Фізики і технології напівпровідникових структур та сенсорних 

систем», 

Відділ № 12 «Фізико технологічних основ сенсорного матеріалознавства», 

Відділ № 16 «Функціональних перетворювачів для сенсорної техніки». 

 

Атестаційна комісія №2: 

Голова:  

Валах Михайло Якович гол. наук. співр., д.ф.-м.н., професор, чл.-к. 

НАН України 

Секретар:  

Кондратенко Ольга Сергіївна наук. співр., к.ф.-м.н. 

Члени комісії:  

Євтух Анатолій Антонович зав. лабораторії № 9.3, д.ф.-м.н., професор 

Чегель Володимир Іванович пр. наук. співр., д.ф.-м.н. 

Смертенко Петро Семенович ст. наук. співр, к.ф.-м.н. 

Науково-дослідні підрозділи, які атестуються: 

Відділ № 1 «Теоретичної фізики», 

Відділ № 3 «Ростових технологій напівпровідникових матеріалів та структур», 

Відділ № 4 «Іонно-променевої інженерії», 

Відділ № 8 «Фізики і технології низько вимірних систем», 

Науково-організаційні підрозділи: 

«Науково-організаційний відділ», 

«Тендерний комітет», 

«Інформаційно-комунікаційних технологій», 

відділ «Економічного аналізу та прогнозування науково-дослідних робіт», 

відділ «наукових кадрів та аспірантури», 

«Метрології», 



 

 

«Науково-технічна бібліотека», 

«Служба охорони праці». 

 

 

 

Атестаційна комісія №3: 

Голова:  

Олексенко Павло Феофанович гол. наук. співр., д.техн.н., професор, чл.-к. 

НАН України 

Секретар:  

Литвин Петро Мар’янович ст. наук. співр., к.ф.-м.н. 

Члени комісії:  

Данько Віктор Андрійович зав. лабораторії № 14.1, д.ф.-м.н. 

Цибрій Зіновія Федорівна завідувач лабораторії № 8.2, к.ф.-м.н. 

Коломис Олександр Федорович ст. наук. співр, к.ф.-м.н. 

Науково-дослідні підрозділи, які атестуються: 

Відділ №7 «Електричних і гальваномагнітних властивостей напівпровідників», 

Відділ №9 «Фізики поверхні та напівпровідникової нанофотоніки», 

Відділ №13 «Хіміко-технологічний», 

Відділ №15 «Функціональних матеріалів і структур». 

 

Атестаційна комісія №4: 

Голова:  

Мельник Віктор Павлович заступники директора з наукової роботи, 

д.ф.-м.н., професор. 

Секретар:  

Петрушенко Лілія Євгеніївна   завідувач відділу наукових кадрів та 

аспірантури 

Члени комісії:  

Оліх Ярослав Михайлович пр. наук. співр., д.ф.-м.н., професор 

Саченко Анатолій Васильович гол. наук. співр., д.ф.-м.н., професор 

Черненко Володимир 

Васильович 

ст. наук. співр, к.ф.-м.н. 

Науково-дослідні підрозділи, які атестуються: 

Відділ № 2 «Структурного і елементного аналізу матеріалів і систем», 

Відділ № 5 «Оптоелектроніки», 

Відділ № 10 «Фізики оптоелектронних приладів», 

Відділ № 14 «Поляритонної оптоелектроніки та технології наноструктур». 

 


