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Мiсuе лровелення: у звlязIiу з карантином та рекомеtIдованими проrиепiдемiчними
ЗаХОдаМИ, 

.заСiданtiя вiл€iувасться в дистанцiйнiй формi ш.ляхом аулiо/вiлео
конференчii iз застосуванням програмного забезпечення'zьоm.

За резуль,гатами pcccTpalii lla
проволиться за умови, коJlи у
зага,,rьноТ кiлькостi ч,ленiв IlP).

Присутнi на засiданнi:

засiлаtlнi лрисутtli 2] член I{P (засiдання
ньому беруть участь не менше двох третин

про результати реалiзачii просктiв з виконання наукових
рахунок грантовоi пiлтримки у 2020 poui.

нр
вiл

засlдання з! схв€цення порядку денного,

илlаlись> - 0,

енний схвалю€ться одноголосно.Заперечень у членiв НР немас, порялок

розгляд питань порядку денltого:

l. Псрше питаlrtlя порядку деlIlrоl. кПро розглял
дослiджень iреалiзачii просктiв з виконання науко их

tpaHtoBoT tti:trриrlки r JOJO лorri,,,

СJlУХАЛИ:
По.lоцька О,О. виItесла t{a розгляд н yKoBoi рали звiтну ,чокументацiю про
результаl,и реалiзаrtiТ 40 просктiв з вико

звiтiв про результати
розробок за рахунок

Ресстраuiя членiв HayKoBoi ради (дмi - НР) проводиться онлайн шляхом
при€днання до ауДiо/вiдео r<онференttiТ (кiлькiсний склад НР - з0 осiб).

Голова trayKoBoi ради Яttен <о Л,[].. t.оllовукrчий на засiдаtrtli.
Члени tlayKoBoT ра,,lи:

Борецький Ю.Р., Боролiна о.М., Вiльчинський С.Й., Гончарук А.Г., .ЩорошенкоД.О., Жаботинська С.Д., i3ажигалов В,О., IcacHKoB с.в., Kicb О.Р., Кондратюк
С.Я., Кочубей д.ЕI., лебовка M.l., Мельник Т.д., найдюк Ю.Г., Но"";''о.й.,
Павличенко А,В,, Сарабссв В.Л., Скок М,В., Солдаткiн о.П., Шакун B.I.
Представники дирекцii НФ/]У:
Полоцька о,о. - виконавчий директор;
Губар C,I. - перший застулник виконавчого директора з питань грантовоТ
пiдтримки:

Андрущенко В.Б. - начальник уtlравлiння грантового забезпечення.

порядок денний:

J. Про розl,"лял звiтiв
дОслiдлсень i розробок за
,1оповЬuч i, ] l. )_l. )1|ька ( ), ( )

2. Рiзне.
Яценко Л,П, BHic пропозичitо розпочати
Го:tосування; <заli - 2I; <ltрсти> - 0 : <yr

рахунок грантово]'пiлтримклt у 2020 poui:
ання наукових дослiджень i розробок за
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KottKt pc,, I JayKa для бе lгtски людиltи га счсlli_lьсгва":

l. Проскт ресстрачiйний номер 2020.0l/002l, науковий керiвник Риндич А.В.
2. Проскт ресс,грашiйний номер 2020.0l/0090, науковий керiвник !митрук К,В.
З. Проскт рссстрацiйний lloмep 2020.0l/0204, науко8ий керiвник

Струтинскьий Р.Б,
4, Проск,г peccтpalliittий l{oмep 2020.0l/054З, науковий керiвник

Нипорко О.[О,
5. Проскт рессграчiйнttй номер 2020,0]/0528, науковий керiвник Рулаков l|,B,
6. [1роскт рессграuiйнr,rй номер 2020,0l/0lЗ2. науковий керiвник !яконова I.1.
7. Проскт рсссr,рачitiний lloмep 2020.0l/0З72, науковий керiвник

Садiвничий В.О.
8. Проект ресстрацiйпr, й номер 2020.0l /0I36, науковий керiвник Лiнник О.П.
lБеI]]ол та leKcaIt Kytt.tcHi вишоl'(l liлас) i Bi:пoBi.tHo ltiHa перевишена в кiлька

pi]зiB вiд суми в коtrt,горисi),
9. Проскт ресстраlliiillий BoIvep 2020.0l/0l4,1. науковий керiвник

Назаренко В.Г,
(за рахунок ekotroMiT коштiв на лридбаttня спеtlустаткування, Придбаний

прилад доукомллек],овано, Нfuцано обrруlIтування).
За резуllьтатами розrлялу ^а анаliзу звir.ноТ локументацii лро резулы ати реаriзачiI
9 просктiв з викопанI|я IIаукових дос.ltiдrкень i розробок за рахунок гранrовоi
п;дтримки у 2020 poui Яrtенко Л.]l. винiс на голосування пропозицiю схвалити
ltауковий звiт про промirкli результа.ги реа,riзаrriТ проскту i фiнансовий звiт про
влIкористанIiя бюлrttегних коштiв за егаtl за договорами про виконання наукового
дос-riдження i розробки зч paxyHoti гранговоi пiлтримки Iа продовжиги надання
грантовоi пiлтримки 9 rrросктам за конкурсом <Наука дtя безttеки людини та
сl,спiльства>:

lIазва про( кr} Номер

ярнl компоне
злоякiсних п1
А.в.)

ти iнвадоподiй як прогностичнi
iлин грудноi з&пози людиItи

56/0L2020
вiд
27.10,2020

lя дрIжд
aKiB.
( к.В,)

продуцентiв нових флавiпових 54101.2020
вiд
7,l0.2020

нових метод]
капiсвих кан
yHiBepciubHc

скьий Р.Б,)

в пiдвищення експресii АТФ_
r"riB клiтиrrних мембран, як
i системи ендогенного захистч

l05/01,2020
вiд
29,l0.2020

rий дизайн iH
лiну як потен
lонiчного обс
а астми
lо.Ю,)

,iбiторiв мускаринових рецепторiв
liйних компонентiв комбiнованоТ
,руктивного захворювання легень

|2зl01.2020
вiд
02_11.2020

tснови екобез
rного профiлl
:rrням стiйкос
д.в.)

rечноТ травсформачii
r вугледобуввих регiопiв iз
-i гiлрогеосфери

l48/01,2020
вiд
03.1].2020

синергетичl
oi полiгики
в контекс,гi

л взасмодll lHcтpyМeHTlB
к драйвер стабiлiзацii ceкTopiB
ростаючих чигlникiв вразливостi

67/0l,2020
вiд
21.\0.2020

Молекул
t[rактори
i)индич

cTBopeHIt
антибiот,r

llипо

ацiонмьний
ацетилхолiн
тсрапii xlroH
(ХОЗЛ) lа at

Механiзр
економiч н

eKoHoMiK;r

Ре(страцiйний

2020.0l/002l

2020.0l/0090

2020.0l/0204

2020.0l/054]

2020.0l/0528

2020 ,01 l0l з2

Розробка
чутJIиви}
потужно|

IlayKoBi ос
спергети|{н
забезпечен



впаслiдок ландемi'i С
(Дяконо)]а l.L
спецiалiзована си
безпека rrсобистостi в
суспiльних потрясiнь:
соцiокомунiкацiйноi
(Садiвничий В.О.

I](Dек,гив ]е tsикорис
pecypciB та фотокатал
еколого-iнновацiйнi п
бiобезпеки людияи
(Лiнник (),П.)

|'llучкi дl}укованi сен
лiотропних хромонiчн
llаза

Голосування: (за> - l9; <проти) - 0; ( има-ltись> - 2.

ВИРtШИЛИ: схвали,ги науt<овий звiт промiжнi результати реалiзацii про€кry i
фiнансовий звiт про викорIiстання бю етних коштlв за етап за договорами про
виконання наукового дослiдження i бки за рахунок грантовоi пiлтримки та

ки 9 лроскrам за конкурсом <Наука для

Молеку.пярнi комп
фактори злоякiсних п
Риндич л.В.

Створенrlя дрiжджо
антибiотикiв,

Розробка 8ових методi
чутливих каJ.Ilсвих ка
потужноi уlliверсальноi

н(|кьий Р,Б.
ацiонапьний дизайн iнг TopiB мускаринових речепrоф
аце,гилхо.IlHv як потен iйних компонентiв комбiнованоi
терапii хронiчного ктивного захворювання легень

продовжити наJlання гранlовоТ пiдтр
безпеки людини та суспiльства) :

(ХОЗЛ) та, астми
I lи

l IavKoBi осllови екобезпечноi ,ранФФчаБ
енергетичного профiлtо вугледобувних регiонiв iз
забезлеченням стiйкос гi гiлролеосt!ери
{l'удаков ll, В,
Mcxalli lпt сиltер, с tичllоi в r.rгмо,rii iHc t р) veH t 

jB

екопомiчноi полiтики як драйвер стабiлiзацi'i ceKTopiB
економiки в KoBTeKcTi зростаючих чинникiв вразливостi
вllаслiлок пaIll(evii Со\'IГ)_ l9

якоltова I.L
С п ец i аll i зс, ван а с и стема мели ч нББ i "фБ!iуйriя та-
безпека особистостi в умовах паIIдемiй. криз. iнших
счспiльни>l потрясiнь: формування ефективноi

VlD- l9

2020.0l /0з72 медичного iнформування та
вах ландемiй, криз, iнших

формування ефективноi
оделi

7l l0| .2020
вiд
27,]0,2020

2020,01/0l36 ня вiдновлюваних рослинних
чна конверсiя бiомаси як
оди д,iя 3береження довкiлля та

8E/01,2020
вiд
29,10,2020

2020,0 ]/0]44 вологостl на ocltoBl

рlдких крист,ullв
59/0l ,2020
вiд
27,l0.2020

2020.0l/002l и lнвадопод|и ,к прогностичнl
ин грудноi з,tлози людини

56/0L2020
вiд
27.10.2.020

2020.0l/0090 продуцентiв нових флавiнових 54l01,2020
вiд
7,l0,2020

2020,01/0204 Itiлвищення експресii ДТФ-
jB клiтинних мембраl. як
системи ендогенного захисту

I05/01,2020
вiд

29.10,2020

2020,01/05.1] 12зl01.2020
вiд
02,l 1.2020

2020,01/0528 I48/01.2020
вiд
0],l 1,2020

2020 .0l /01з2 6,7lo1.2020
вiд
27.10,2020

2020 .0 | /0з,7 2 7l /0l .2020
вiд
21.10.2020

соцiокомуtriкаlliйноТ модслi

N9

зlа
Ре€страцiйний Номер



Садi
tJ 2020.01/0l]б Ефектив

pecypciB
екололо-
бiобезпе

(Jliнник
9 2020 -01 lo1 44 l'нучкi ,л

,,tiотропн
(Назарсн

вничий в.о.

вне використання в jдновлюsаних 
рослинних

в та фоr,окатапiтичла конверсiя бiомаси як
гiHHoBattiйHi tli.trоди Jtля lбереження .]овкjлля la
еки ]lюjlини
( Э.П,)

лr5кованi сенсори волоlостi на ocHoBi
tних хромонiчних рiлких кристмiв

ко В,Г.)

KoHKvpc <Пiдтримка дослi;tжень провiдних та молодих вчених>:
l . Проекг ресстрачiйний номер 2020.0210074, науковий керiвник Кузьмiна Т.А.
2. ПроскТ ре€страцiйниЙ номеР 2020.0210|.1-l, науковиЙ керiвник

Куuоконь Ю.К.
3. Проскт реестрацiйний номер 2020,0210l89, науковий керiвник Шуба Я. М.
4. Проскт ресстраuiйний номер 2020.0210247, науковий керiвник Гольдiн П. е,
5. Проект реестрачiйний номер 2020.02100l4, науковий керiвник IKcaHoB О. М.
6. Проект ресстрачiйний номер 2о2о.о2/оо25 науковий керiвник

Загоролнюк А.В.
7. Проскг ресстрацiйниii номер 2020.0210026, науковий керiвник Мiшура Ю. С.
8. Проскт ресстрачiйниii номер 2020,0210048, науковий керiвник Малёрич В. С,
9. Лроекг ресстрачiйниii номер 2020.0210052, науковий керiвник €фiмЬва С. Л.
10, Проскт ресстраuiйниii номер 2020.0210053, науковий керiвник CoTHiKoB А.Г.
l l.Проскг ресстрацiйниii номер 2020.0210067, науковий керiвник Курилюк В.В.
12.Проскт ресстрачiйниii номер 2020,0210073, науковий керiвник Штанов Ю. В.l3,Проскт ресстрацiйний номер 2020.021009l, науковий керiвник

Пастернак Я.М.
l4,Проскт ресстрацiйний номер 2020.0210096, науковий керiвник Кадець В. М.
l 5. Про€кт реестрацiйний номер 2020.0210l l5, науковий керiвник Брик Т. М,
l6,Про€Iсг рссстрачiйlrий номср 2o2o.o2/ol25, пчу*овrЙ керiвник

Железний В.П.
l7.Про€кт реестрачiйний номер 2020.0210128, науковий керiвник Аврамов К. В.
l8.Проскт ресстрацiйний номер 2020.0210234, науковий керiвник Береснсв В.М.
l9,Проскг ресстрацiЙIiий номер 2020,0210265, науковий керiвник

Волочнюк Д.М.
20.Проскт ресстрачiйний номер 2020.0210296, науковий керiвник Iоргов М.3,
2l.Проскт ресстрацiйний номер 2020.02/0329, науковий керiвник Фролов Я. В.
22. Проскт ресстрачiйний номер 2020.02/0335, науковий керiвник Щербань Н.!.
23,Проскт ресстацiйпий номер 2о2о.о2/о357, iауковий керiвник

Нiколаснко Ю. €.
24,Проскт реестрацiйний номер 2020.02/0371, науковиЙ керiвник Бельська L М.
25.Проскт ре€страцiйний номер 2о2о.021037з, науковий керiвник

Василечко Л.о.
26.Проект ресстрацiйний номер 2020.0210404, науковий керiвник Яковлев С. В.
27.Проскт реестрачiйний номер 2020.0210збо, науковий керiвник

Харитонова Т. С.
28,Проскr, рссс,грачiйний HoNlep

Карбовник I.1(.

88/01,2020
вiд
29.10.2020

59/0I.2020
siд
27,I0,2020

2020.02/0217, науковий керiвник
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(придбанi скляиi лл,rстини дорожче
29.Проскт ресстрачiйний номер

коцюбинський В. о

нiж планувалось).
2020.02/004З, науковий керiвник

(Придбано два РН-метри iншоi молелi).
30.Проскг реестрацiйний номер 2020.0210050, науковий керiвник Стрижак П. е.(за рахунок зекономлених коштiв trридбано матерlал 1нъ Оув запланований в
_ _ 

кошторисi) для ремонry спеч обладнання).
Зl,Проскт ресстрацiiiний номер 202б.0210lз0, науковий керiвник

Капустяник В, Б.
(За рахунок зеконом.цених коштiв пРидбано гелiй в значно бiльшому обсязi,
нiж заплановаяо - рскомендовано надати бiльш детаJIьне обгрунтування ло
придбання матерiалilз).

За результатами розгляду ra анаlпiзу звiтноi локументачii про результати реалiзачii3l просктiв з _виконання наукових дослiджень i розробоri * р*уrо* грантовоТ
пiдтримки у 2020_роцi за конкурсом uПiдтрим*а дослiд*"по npobion"* ,u ,onoor*
вчених> Яценко Л.П. винiс на голосування пропозицiю a*"-"i" науковий звiт пропромiжнi результати реалiзаuii проекry i фiнансовий звiт про використання
бюджетних коштiв за етап за договорами про виконання науковБго дослiдхення i
розробки за рахунок граIlтовоТ лiдтримки ,u проло"*"r" надацня грантовоi
пiдтримки 3l проскr.у за конкурсом uГiiдтр"мка лоспiд*""" npo"ion"* та молодих
вченl-{х):

N,o

з/п

l 2020.02/007,1 Yr рчлова
як iнлика
морських
(КYзь[!iнz

2 2020 _02/017 | Розробка
комп.lекс
поширспI

рiчковоtо
водами У
паразитаtr
генетичнl
(Кvuокон

2020,02/0l89 Мiогеннi
ссчового
2-го типу
(Шуба Я.

1 2020.02l024,7 I{i"ricпicTb
сriйкостi t

способах l
скелетних
(Гольлiя I

) 2020.02100l4 Асимптотl
випадкови
та класичЕ
(Iксаяов О

6 2020.02/0025 Симетрii в
топологiчг

вання паразитiв кiсткових риб
катори екологiчttих змiн у
,lx екосисlемах Аятарктики

)ока наукових заса,л
:tекс.tого моtliториltгч та загроз
рспIlя iнвазивllих вилi8 риб
Boto ьtережею i перехiдttими
1и Уi{ра'illи (па ocHoBi
итарних. популяцiйпих i
ичнл х пtаркерiв)
lKoHb Ю.К.)

механiзми механочутливостi
Mixypa в HopMi i при,лiабстi

ть органiзму ссавцiв як фактор
при водному m повiтряному
)киття (на лрикладi
ознак)

а Т.А,

l, с.

о. м,

лчнi режими збурених
х блукань: на Mexi сучасноi

чноТ Teopii ймовiрностей.

4/02,2020
вiд
08,10,2020

l1 1/02,2020
вiд
]0,10,2020

з4/02,202о
вiд
2],l0,2020

24/02,2020
вiд
2 L l0.2020

| з9l02 2,020
вiл
03,I 1,2020

а,lгебраiчних та

Номер

1зO/о2.202о



2020.02/0048

2020.02l0052

2020.02/005з

2020 .02/0067

2020,02/009l

2020,02/0096

2020,02/0ll5

2020.02/0125

2020.0210]28

пескlнченI
многовида
застосуЕан

Оцiнювilпн
гiпотез та п

c1,oxacTrlllп
Mirrt

IIряvi Tar обсрн

розповсIоджеп
атмосферIlоvу
та ix використ,
джерел забрудr

I)озробка rtaпc

рсдокс_активн
люмiвес){ентн
б iошlе;tич
Ct!iMoBz

ГIросторов

фaLзи, об\,м

ультрахолс

Комп'ютернl
1еплотраllсп
кремнi€вих }

снергоефект

",llo {

CoTHiKoB

JIегка тел
сIlергiя у
(IllTaHoB

Пiдвищенп,
TepMoaKyNlv
соНячllо'i a|IIl

застосуваlIlI
порисl,их a,г

1'cpMoMexatr
ittтелектуапr
нитковими 1

включеяня\1
]lас

()ператорl

lIpoc1,opax
мгебри i l
I(алець Ei

т. п4

встановлення
колективних l

невпорядкова
першопринци

елaзн ип
оптилrt'заr.
мiцнiсних

IIовимIрIlих апаJIlтичних
ах та 'ix мо)(ливi
ння
юк А,В.)

02,l 1,2020

пня параметрlв. перевIрка
а прогнозування в актумьних
llпи\ ]llо,|lеjIях
Io. с,)

168/02.2020
вiд
05,l 1_2020

обсрненi задачi
оджепня забруднень в
эttоvу i vорсt,колtч середовиlцi
ористання лля iдентифiкацii
абрудIIенн']
ч в. с,)

5l02.2020
вiд
08,I0,2020

цапоматерlа]lв з KepoBaHolo
стивнiстю та
lентними в-lас],ивостяvи для
tlих застосуваIIь
с, л.)

61/02.2020
вiд
27.|0,2020

Bi кореляцii та впорядкованi
vовленi ефектами взасмодii в
Iодних квантових газах
л.г.)

196/02,2020
вiд
06.1 1.2020

:рний дизайн. синтез i

rспортнi властивостi
lx наноструктур rulя
ективних зас]tJсувань
( в,в,)

162/02.2020
вiд
04.1 1.2020

IlIa матерlя I lIивамiL|на темна
BcecBiTi
lo. в.)

l27l02.2020
вiд
02.1 1,2020

lalIlKa апlзотроIIIIих та
апыrих лtатерiапiв iз
и та оболонковимй
я\lи
lK Я.М,)

lбзl02.2020
вiд
04,I i,2020

и в llескIIlченно виýliрних
l: взасN{озв'я]ок l,coMe,i pi]i.

l,опологi]i
, м.)

| 71 /02 .202,0
вiд
05,l l,2020

)ння природи незвичних
lих властивостей
iованих систем: Теорiя та
нципне моделюванпя

lз2l02.2020
вiд
0],l 1,2020

пя сфективносr,i
!члюва_jIьпих пристроiв для
IIерI,стики I1IJIяхо]l1

ttrя trапоtРлttri':liв i капiлярно-
]груктур
iв.п,)

l81/02,2020
вiд
05,l l,2020

iя топологi]' та лiдвипlення
характеристик

l67/02.2020
вiд
04,11,2020

2020.02/0026

2020 .02lo0,7 з

р



багатош
при вик
тех оло

I8 2020 .02l0231 Модифi
Iliд дiсю
частино
(Береснt

l9 2020,02l0265 Розробк
масштаб
llестабiл
дл, орга
викорис,
(Волочнt

20 2020.02/0296 Рjвновая
iltтегровl
кондепс(
(Iоргов ]\

2l 2020 .02lоз29 Розробка
прокатки
ilpMoBaHl
з,,tатtliстк
i вогпетр

2020.02/03з5 Ilовiефеr
скологiч[
IlepeTBopl
сировини
( IIlеобаrrl

2з 2020.02/0з51 Розвиток
консl,рук,
пiлвищеlI
охолодже
псреIlав&l
pa.lio.1oKa
(IJiколасн

21 202(J _0210з'7 l Метzulевj
батькiвсь
лжерел п(
(Бельська

]5 202о -02lоз,7 з lпхепсрiя
бiопlе,]ичt
еI{ергооцli
безкоптак
(Васи-lечк

26 2020,02/0401 Розробка i

оцiнки епi.
пiдтримки

рiшевь у с
(Яковлев (

27 2020,02/0з60 AjIbTepHal,
IlI]lяхи сис
с,i,имулювa
(Хари,] оно ва т. С.

Iарових оболоtlок i твердих
r)ристаннi адитивних

огiй
ов к. в.
,,uui" nouep"Hi тuсрдого тiла
плазми та пучкiв заряджелих

lol(
н(в В,М.

робка методологiт безпечяого та
tuтабованого застосування
табiльних лiазо&lканiв як реагентiв
органiчного синтезу з
)рис,]?яням проточних peaKтopiB.

ок Д.М,
ая:нiта нерiвноважн; процеси 

"tих квантових моделях фiзики
с(,ваного стану

'гl-п

обка наскрiзноi технологii
атки_з'сдllання мюмiнiсвих
BaHllx композитiв з IIiдвишеIlок)
liстю до поглинання енергii ударУ
етривкiстю

1. з.

я. в.

L ILl(,)

], в,

t(тивнi цеолiтнi катмiзатори
iчЕо безлечних процесiв
орення вiдновлювальноi
tни в цiннiорганiчнi сполуки

сзаземних pecypciB
I. м,

хепсрiя кристалофосrЬорiв для
i)Nlе,]ичt] их llас-госувань.
ергоочltцноl,о ocBi tl,tення .l.а

зкоптактноi Tep\1o]\leIpij
аси"lечкэ Л.о.)

'ок теплофiзичних та
ук:,ивно-техно-.Iогiчних основ
lеlIня е(Ьективностi
tжеI]ня приймаJlыlо-
в&гьних ]!1оду,,]iв

)каlliйни\ станlliй
ко K), С,
]стсроiди: похr} к
liих тiл за"liзних ýlетеоритiв.

iнтелектуальних технологiй
iцемiчноi ситуацii для
и прииняlтя управлlяських
сферi бiобезпеки населення

ивна еIlерге,rика в yкpaiнi:
геNlIIого закоIlоддвчого

вa lIllя

200/022020
вiд
06.1 1.2020

l58/02,2020
вiд
04.1 1.2020

5l l02,2020
вiд
27.10.2020

l61/02.2020
вiд
04,I 1,2020

з 1/02.2020
вiд
2].l0.2020

204l02,2020
вiд
06.11,2020

\з6/02.2020
вiд
0з,I l ,2020



28 2020 .02l02|,7 Свiтло
структ
]IloNtiH(

iяeopr
(Карбо

29 2020 .02/0()4з АсиNtетI
водпим
lIaHoKoM
/ вiдновJ
мiкропо
(Коt(юбl

_,] 0 2020.02l0050 Дизайн
llановугJ
покраlllе
l]овiгньо
та MeTaIl
(Стрижа

зl 2020,0210i]0 Багатоф1
ttеорганi
фотоволr
MaTepiM;
(Капустя

-вlтлоген
труктуl]и

)неруючl низькорозмiрнi
)и з поляризованою
llснцj€ю на ocнoBi ор|-анiчних
liчних матерiалiв
lик I.Д.)
,ичнi суперконденсатори з
;",iекц)олiтом на ocнoвi
позитiв оксиди залiза i нiкелю
lениЙ оксид графену та
)истого вуглецю
ttський В. О.)

208/02,2020
вiд
06.11,2020

46l02.2020
вiд
2з,l0.2020

'а розробка цео-Iliт- та
Iець- l]мiсних катмiзаторiв iз
tlи\, !lасолереllсссппям для
i еIIергстики па ocHoBi водню
)"1)

{ Il. С.)

lзз/02.2020
вiд
0].l 1.2020

HKllioIIa,lbпi органiчIIо-
lHl магнlтоелектричпl.
таiчIIi i сllиIIти-пяцiйнi

llик В. Б.)

111102.2020
вiд
]0,l0,2020

рекомендовано
надати бiльш

обrрунryвання до
лридбання
MaтepiалiB

le( llc
lаliч

]!tетr)и

lим ]"Ii

eTaIlJjI

l])ис

llllc
та

а{

),н
i,rr

l] lи

BaI

Голосування: (за> - l9; (проти) - 0; <утримались> - 2.

ВИРIШИЛИ: схв.lлити науковий звiт про промiжнi результати ремiзацii про€кry i
фiнансовиЙ звiт про використання бюджетних Ko-iiB за етал ;а договорами про
виконання наукового дослiдження i розробки за рахунок грантовоТ пiлтримки ia
продовжити надання гран.I.овоТ пiлтримки 3l проскту за конкурсом (Пiдтримка
дослiджень провiдних та м(,лодих вчених):нь lIроRlдних та м

л,
з/п

] 2о20.02/о07 4 Угрупова
як iнrlика
морських
]i I

2 2020 ,02/о 17 l Розробка
комп.пекс
поширенI

рiчковою
водами У
паразитаr
геIlетичнl
(Куцокоtr

2020.0210l89 М iогенн i

сечового
2,го типу
(IПуба Я,

.l
?020 .02lo247 l{iлiсrtiсl,t

с],iйкостi r

сItособах l

скслетllих
(Гольдiн I

l{a]Ba проaк'l у Номер Комеятар

ttпя парази гiв кiсгкових риб
rори еко-rогiчпих злtiн l,
екосис,],емах Алтарктики

, т.А,)

4/02.2020
вiд
08.10,2020

наукових,]асад
чого монiторингч та загроз
rя iнвазивних ви;tiв риб
мсрежеrо iперехiдними
{раiни (на ocItoBi
нихл популяцjйних i

х ltapKepiB)
,Io.K.)

\,| | l02.2o20
вiд
30.10.2020

vеханiзми vсханочутливосt i
,lixypa в пормi i при,riабетi

м.)

з4l02.2020
вiд
2з.l0.2020

оргапiзму ccaBuiB як фактор
lри sодпомy га повi'гряtlому
киття (lIa прик,rlа,,ti
озIlак)
I. с.)

24/02.2020
вiд
2|.l0.2020

п.пексн

r' (pai

F них
LIx Nt

r,IO
v
tl

8



2020,02/0{) 1.1

2020.02/0025

2020.02l0026

2020.02/00,18

2020.02/0052

2020.02/005з

2020.02/0о67

1020 ,02l007 з

2020.02/009]

2020.0210] l5

2020.02/0l25

АСИМПТОТИ
випадкови;\

та класичн(
(IKcaHoB О.
Симетрii в l
топ<lлогi.rнt
лескiнченнt
!lноговицах
застосувапн
За

Оцiнюва
гiпотез тl
стохасти

I(

М il-r

Прямiта oi

розповсll)д
атмосферн
та ix викор
лжсрел зlrб
Мадерц,

Розробка на

редокс-ак,ги
люмiнесtlен
бiомедичtrи:
Сфiмова

IlpocTopc
фази. обу
у-lь'грахоJ
Сотнiкоr

Комп'ютерни
теплотраtlспо
KpeMпicBlIx Ilz

еllергоефекти

Легка TeNrH

сttергiя у З
lI]TatroB I

Термомеха
iнтелектуtt-
нитковимlл
включенн,i
]la

()ператор,

просторах
мгебри i r
(Кадеrrь В

i;рик l-, V
IIiдвиценt

встановлепн
колективIlих
неапорялков
лершоприliц

)тичнi режими збурених
вих блукань: на межiсучасноi
чноi Teopii ймовiрностей.
о. м.)

l з9/02.2020
вiд
03,l 1.2020

l в аJlгеораlчllих та
.lних структурах tlа
нновимiрних аналiтичних
цах та 'ix можливi
апня
нюк Д.В.)

lз0l02.2020
вiд
02.11,2020

яня параметрiв, перевiрка
а прогtlозуванIlя в актуirльЕих
чних моделях
ю. с,)

l68/02.2020
вiд
05.11.2020

оберненi залачi
lд>rссн tlя забрулнень в
лtому i плорському середовищ
)ристаllIIя,лjlя i,rеrlтиф jкацij
tбру.,lпення
t В. С.)

5/02.2020
вiд
08.10,2020

HaIIoMal,epIаJliB з керова!lою
:,гивпiстю та
ентними властивостями для
lIих застосуваllь
с, л,)
Bl копсJlяцll ta влорядкованi
vоlrлецi ефектами взасrvодii в
Iодпих квантових лазах
А.г,)

6|l02.2020
вiд
2,7.10.2020

l96/02.2020
вiд
06.11.2020

рний ди]айн. синтез i
Icпopтlli влас,гивостj
х Ilallocтp}KT),p,It,lя
,ктивIlих засl,ос},ваlIь
в.в.)

на матерiя i диналtiчна темна
lcecBiTj
о, в,)

|62/02.2020
вiд
04.1 l ,2020

\27l02.2020
вiд
02.1 1.2020

aHlKa аяIзотропних та
lrыtих ltar,epialliB iз
.t та обо-поttковими
iми
к Я.М,)

lбз/02.2020
вiд
04,l I.2020

I в tIескlнченllо вимiрних
l взаслtозв'язок гсометрii.
опоltогij
м.)

,l 
7,7 /02,2020

вiд
05.1 1.2020

lня природи незвичних
lx властивостей
,ваtlих систем: Теорiя та
цип е моделювання

lз2lо2.202о
вiд
0].l ] ,2020

tя ефективностi

улювальних пристроiв для
l8,1 /02.2020
вiдTep]lloaKvNl

п0



2020,02/0l28

2020.02/02].l

\9 l zozo.oztozBs

2020 ,02l0296

2020,02/0з29

2020,0210зз5

2020 .02/035,7

2020.02/0з,] |

2020 ,02/0з7 з

сонячнс,i
застосуI]a

пористих

Молифiк
пiд ii.ю
частиноl(

Розробкrr rteT
масtчt,абован
ttестабiлыtих
,lutя органiчltt
викорисl,анн,
волочн]ок

Оптпмiiацi
MiцHicHtlx r
багатошарс
при викl)ри
технологiй

PiBHoBallit
ittтегровlr
конденс()l

металевi аст
батькiвських
лr(ерел позаз

Жел€зь

Ijсльська

I]асилечriо
IЪзробка i

оttiltки сп

Iio

в ]\,I

l)озробкa
прока,гку_
армованп]
з,,lатtliстt,э

iвогпетри

IioBi et}e <тив
екологiчпо бе
перетворенIlя
сировинr в цi

Розвиток ,г

конструк,гл
пiдвищеltн
охололж(Jl
пepel(aBaUIb

радiолокац
Нiколасr

lпiкенерiя кр
бiомеличrlих
еllергооцадн
бсзконтактIIс

lliдTpltMKrt

10

l еIlергстики шляхо]l,
tання нанофлюiiiв i капiлярно-
х структур
ий В.П,)

05, ] 1.2020

ацlя топологli та лtдвищсння
lx характеристик
арових оболонок i твердих тiл
lристаннi адитивних

к, в,

l67 /02.2020
вiд
04.1],2020

аllIя поверхlIl твсрлого тiла
плазми та пучкiв заряджених

в В.М,

166l02.2020
вiд
04,]1.2020

t \rетодологji безпечного та
ованого застосуванtlя
ыIих .,{iазоалканiв як peal.eHTiB
IlчIlого сиIIl,сз\,з
,анням ttроточних peaKTopiB,
ок Д.М.)

2оо/02.2020
вiд
06,I 1.2020

iнl та нсрlвловажнl процеси в
lих квантових моделях фiзики
|ваного стану
{, з.)

з1l02.2020
Вiд
2з,I0.2020

llacl.pi{Ho] lехIlолоl ii Ij8 02,2020
-з't лt taH ня мюмiнiсвих ] Bi.l
Iч компо,]игiв r пiдвиценою 

| 04.IL2020
l lо поглинання еrrергii улару
ивкiстк)
я, в,) 1

сивнl цеоJlf гlll ка],апiзатори
to безпечttих t,lроцесiв
энttя вiдtlовлlоваtьноi
в цiпlli оргаlliчпi спо,rуки

204l02.2020
вiд
06,11.2020

теllлофiзичних та
гивlIо_техно]Iогiчних основ
ня ефек,гивпостi
пIIя приймаJlьпо-
tыtих лtсlllчлiв
цiйIlих станlliй
ко lO, С.)

5l l02.2020
вiд
27.|0.2020

астероlли: IlоцIYк
rих тi-п за.lliзних ьtе,георитiв,
lзаземtlих pecypciB
l, м,)

|з4/02.2020
вiд
0з,l 1.2020

KpиcTaIro{poc4)opiB для
их,]ас,госуваl{ь.
Lдного освilлеltttя та
пIоI TepNtoMe,гpii
) л.о,)

\збl02,2020
вiд
03, ] 1.2020

iнтелектуальних технологiй
демiчноi ситуацii для
t прийня,lтя управлiнських

lб l/02,2020
Bi/l



11

рlшень у
(Яковл(t
АльтерIli
IUляхи cl
стиvулю
(Харит(,
Свiглогa]
сl'руктур
лlомiнесl
iнеорган
(Карбовп
Асиметрl
водним е
lIaHoKo]lll
/ вiднов.rr
пriкропор
(Коцюб n

Дизайн гl

пановуtп
покрац(}
повiтнь()i
'],а метавс

].9дрц.зд
Багатофу
lIеоргапiч

фотоволь
матерiали
(Капустлt

2,7 2020.02/0з60

28 2020.02/02l7

29 2020,02/0043

]0 2020,02/0050

зl 2020,02/0lз0

вл(в

}lглогaне

руктури-

сферi бiобезпеки населсння
с. в.)

04.1 l ,2020

lативна енерге,гика в YKpaiHi:
истемного ]аконодавчоr,о
Jвання
ltoBa Т, С,)

8з/02,2020
вiд
29.10,2Q20

]неруIочl ни]ькоро]ivlрн j

эи з Ilоjlяризованою
:цеttцiскl на осповi оргаIIiчlIих
нiчних пtaTepiа.lIiB
пик LД.) _
)ичнl суперконденсатори 3

електролiтопl tta ocHoBi
ttIозитiв оксиди зilпiза i нiкелю
rений оксид графсну та
рис,iого вчг"Ilсllк)
rttський В, о.)

208l02.2020
вiд
06,l1.2020

46l02.2020
вiд
2з,l0.2020

га розробка цеолiт- та
,leub- вмiсних катмiзаторiв iз
}lиNl Nlасоllеренссенням лля
ri еttергетики па oclloBi водню
ojl)
к П. С.)

\зз/02,2020
вiд
03.1 1,2020

/пкцiонzutьгti органiчно-
чпi магнiтое-rектричнi,
ьтаiчпi i сltиttтиляцiйпi
и

Iпик В. Б.)

| 14/о2.2020
вiд
з0.10,2020

надати бiльш

обrрунтування
ло придбання
мfi'ерiал iB

lIl
га р(
пеuь

крац(}l

2. [руге питання порядку д€нного - (Рiзне).

яценко Л.П. нагадаR про l е, що 27 грудня 2020 року закiнчуються повноваження
майже половини членiв HayKoBoi ради НФДУ. Науковим KoMiTeToM Нацiональноi
ради з питань розвитку науки i техпологiй проведено конкурсниЙ вiдбiр
кандидатiв до складу HaykoBoi ради НФ,цу. Персональний склад обраноi в
установленому порядку lrayKoвoT рали Фонду затверджуе Кабiнет MiHicTpiB
УкраiЪи за пропозиuiсю НашiональноI рали з питань розвитку науки i технологiй.
Поки невiдома дата наступного засiдання Нацiональноi ради УкраIни з питань
розвитку науки i технолоriй й малоймовiрно, що засiдання вiдбудеться в цьому
роцi. Треба продумати те, якi рiшення мас прийняти наукова рада ло 27 грулня,
ЩОб ФОНД мiг продовжува,Iy свою роботу.

Питання поряjlку,tеtlttого
провесги 22 грl,лня 2020 р. о l6.00,

Голова НР

Секретар НР

вичерпанl. наступIIе засiдання планусться
завершеним.

Л.II. Яценко

'I',M, Косячкiна


