
 

 

ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  178 
м.Київ                                                                                            25 03 2020 р. 

Про відтермінування проведення виборів 

директорів наукових установ НАН України 

 

 

Постановами Президії НАН України від 15.01.2020 № 13 «Про 

оголошення конкурсу на заміщення посад директорів наукових установ Секції 

фізико-технічних і математичних наук НАН України»; №14 «Про оголошення 

конкурсу на заміщення посад директорів наукових установ Секції хімічних і 

біологічних наук НАН України» та № 15 «Про оголошення конкурсу на 

заміщення посад директорів наукових установ Секції суспільних і 

гуманітарних наук НАН України» було оголошено конкурс на заміщення 

посад директорів наукових установ НАН України: 

Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України; 

Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України; 

Інституту прикладних проблем фізики і біофізики НАН України; 

Інституту надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля НАН України; 

Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН України; 

Інституту монокристалів НАН України; 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України; 

Державної установи «Інститут морської біології НАН України»; 

Інституту екології Карпат; 

Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки  

НАН України»; 

Національного науково-природничого музею НАН України; 

Інституту економіко-правових досліджень НАН України; 

Інституту української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського 

НАН України; 

Центру гуманітарної освіти НАН України. 

 

Умови проведення конкурсу було оприлюднено в офіційному 

друкованому виданні та на веб-сайті НАН України 21 січня 2020 року. 

На виконання зазначених постанов Президії НАН України та 

керуючись Методичними рекомендаціями щодо особливостей обрання 

керівника державної наукової установи, затвердженими постановою Кабінету 

Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та 

призначення керівника державної наукової установи» (далі Рекомендації), 
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здійснено необхідні організаційні заходи з прийому документів від 

претендентів та підготовки до виборів директорів відповідних наукових 

установ НАН України.  

Відповідно до пп.5 і 17 Рекомендацій останній етап процедури обрання 

керівника — проведення виборів загальними зборами наукових працівників 

установи, має здійснюватися не пізніше ніж на двадцятий день від дати 

закінчення строку прийому документів претендентів. 

Разом з тим з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 

на всій території України встановлено карантин та запроваджено 

обмежувальні заходи, зокрема, тимчасово заборонено проведення масових 

заходів. 

Враховуючи зазначене:  

1. Відтермінувати проведення виборів директорів наукових установ 

НАН України (встановлених постановами Президії НАН України від 

15.01.2020 №№ 13, 14, 15) загальними зборами наукових працівників і 

визначити терміни їх проведення після поліпшення епідемічної ситуації в 

країні та закінчення дії заборони проведення масових заходів. 

2. Продовжити термін повноважень до проведення виборів і 

призначення в установленому порядку директорів відповідних наукових 

установ НАН України: 

академіку НАН України Сергієнку Івану Васильовичу на посаді 

директора Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України; 

академіку НАН України Бєляєву Олександру Євгеновичу на посаді 

директора Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН 

України; 

доктору біологічних наук Мисюрі Анатолію Григоровичу на посаді 

директора Інституту прикладних проблем фізики і біофізики; 

академіку НАН України Туркевичу Володимиру Зіновійовичу на 

посаді директора Інституту надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля НАН 

України; 

академіку НАН України Назарчуку Зіновію Теодоровичу на посаді 

директора Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН України; 

члену-кореспонденту НАН України Притулі Ігорю Михайловичу на 

посаді директора Інституту монокристалів НАН України; 

члену-кореспонденту НАН України Кучуку Миколі Вікторовичу на 

посаді директора Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН 

України; 

члену-кореспонденту НАН України Козловському Миколі Павловичу 

на посаді  директора Інституту екології Карпат НАН України; 

академіку НАН України Блюму Ярославу Борисовичу на посаді 

директора Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки 

НАН України»; 

академіку НАН України Ємельянову Ігорю Георгійовичу на посаді 

директора Національного науково-природничого музею НАН України; 

члену-кореспонденту НАН України Устименку Володимиру 

Анатолійовичу на посаді директора Інституту економіко-правових 

досліджень НАН України; 
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доктору історичних наук Папакіну Георгію Володимировичу на 

посаді директора Інституту української археографії та джерелознавства                   

ім.М.С.Грушевського НАН України; 

доктору філософських наук Рижку Володимиру Антоновичу на посаді 

директора Центру гуманітарної освіти НАН України. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Відділ 

наукових і керівних кадрів НАН України. 

 

 

 

 

 

 

           Перший віце-президент  

  Національної академії наук України 

            академік НАН України                               А.Г.Наумовець 

          

 

 

        Головний учений секретар 

 Національної академії наук  України                            

           академік НАН України                            В.Л.Богданов                                         

 

              

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


