
ПРОТОКОЛ № 26
Засідання наукової ради Національного фонду досліджень України

(НФДУ)
06 липня 2021 року

Місце проведення: у зв’язку з карантином та рекомендованими
протиепідемічними заходами, засідання відбувається в дистанційній формі 
шляхом аудіо/відео конференції із застосуванням програмного забезпечення 
Zoom.
Реєстрація членів наукової ради (далі - HP) проводиться онлайн шляхом 
приєднання до аудіо/відео конференції (кількісний склад секції - ЗО осіб).
За результатами реєстрації на засіданні присутні 23 члени наукової ради (засідання 
HP проводиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше двох третин від 
загальної кількості членів HP).
Присутні на засіданні:
Голова Наукової ради Яценко Л.П., головуючий на засіданні.
Члени наукової ради:
Амеліна С.М., Бойко Н.В., Вільчинський С.Й., Данішевський В.В., 
Дорошенко А.О., Досенко В.Є., Калюжний Ю.В., Кісь О.Р., Колосніченко О.В., 
Колотілов С.В., Кравець О.А, Курило І.О, Лебовка М.І., Лученко Д.В., Мельник 
Т.А., Мойсієнко І.І., Носич О.Й., Павличенко А.В., Пріхна Т.О., Родінкова В.В., 
Солдаткін О.П., Шепельський Д.Г.

Представники дирекції НФДУ:
Ворона П.В. -  начальник управління грантового забезпечення;
Азовцева С.В -  начальник відділу комунікацій та міжнародного 
співробітництва.

Порядок денний:
1. Про рішення Тимчасової комісії щодо підтвердження /не підтвердження 

актуальності проектів та/або можливості виконання наукових проєктів- 
переможців спільного конкурсу наукових проектів (Ф-81), який проводився 
ДФФД з Німецьким науковим співтоваристовм (DFG) та результати яких 
затверджені рішенням Ради Державного фонду фундаментальних досліджень.

Доповідач: Азовцева С.В

2. Про затвердження форми договору (із додатками) про виконання 
наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки НФДУ із 
переможцями спільного конкурсу наукових проектів (Ф-81), який проводився 
ДФФД з Німецьким науковим співтоваристовм (DFG) та результати яких 
затверджені рішенням Ради Державного фонду фундаментальних досліджень.
Доповідач: Ворона П.В.
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3. Про делегування повноважень Голови НФДУ виконавчому директору НФДУ 
в частині укладання договорів із переможцями спільного конкурсу наукових 
проектів (Ф-81), який проводився ДФФД з Німецьким науковим 
співтоваристовм (DFG) та результати яких затверджені рішенням Ради 
Державного фонду фундаментальних досліджень.

Доповідач: Яценко Л.П.
4. Про звернення грантоотримувачів.
Доповідач: Ворона П.В.
5. Про регламент роботи HP.
Доповідач: Родінкова В.В.

6. Про стан формування комісії конкурсу «Наука для безпеки та сталого 
розвитку України»

Доповідачі: голови секцій

7. Різне.
Головуючий Яценко Л.П.. виніс на голосування пропозицію розпочати засідання
зі схвалення порядку денного.
Голосування: «за» - 23; «проти» - 0; «утримались» - 0.
Заперечень у членів HP немає, порядок денний схвалюється одноголосно.

Розгляд питань порядку денного:
1. Перше питання порядку денного - «Про рішення Тимчасової комісії щодо 

підтвердження /не підтвердження актуальності проектів та/або можливості 
виконання наукових проєктів-переможців спільного конкурсу наукових 
проектів (Ф-81), який проводився ДФФД з Німецьким науковим 
співтоваристовм (DFG) та результати яких затверджені рішенням Ради 
Державного фонду фундаментальних досліджень».

СЛУХАЛИ:
Азовцева С.В. представила на розгляд HP рішення Тимчасової комісії щодо 
підтвердження /не підтвердження актуальності проектів та/або можливості 
виконання наукових проєктів-переможців спільного конкурсу наукових проектів 
(Ф-81), який проводився ДФФД з Німецьким науковим співтоваристовм (DFG) 
та результати яких затверджені рішенням Ради Державного фонду 
фундаментальних досліджень.
В обговоренні взяли участь: Яценко Л.П., Кравець О.А.
За результатами розгляду Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію:
1) Взяти до відома рішення Тимчасової комісії щодо підтвердження /не 
підтвердження актуальності проектів та/або можливості виконання наукових 
проєктів-переможців спільного конкурсу наукових проектів (Ф-81), який 
проводився ДФФД з Німецьким науковим співтоваристовм (DFG) та результати 
якого затверджені рішенням Ради Державного фонду фундаментальних 
досліджень.
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2) Доручити дирекції забезпечити укладання договорів про виконання наукових 
досліджень і розробок за рахунок грантової підтримки НФДУ із такими 
переможцями спільного конкурсу наукових проектів (Ф-81), який проводився 
ДФФД з Німецьким науковим співтоваристовм (DFG) та результати якого 
затверджені рішенням Ради Державного фонду фундаментальних досліджень:
-  Ф81/41600 «Стрейнтроніка квазідвовимірних матеріалів з дефектами: 

компланарні гетероструктури у порівнянні з ламелярними» (науковий 
керівник: Татаренко Валентин Андрійович, Інститут металофізики ім. В.Г. 
Курдюмова НАН України), обсяг фінансування: 272 800 грн.

-  Ф81/41396 «Контрольована передача квантової інформації в 
надпровідних системах» (науковий керівник: Житлухіна Олена Сергіївна, 
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України), обсяг 
фінансування: 260 000 грн.

-  Ф81/41481 «Кооперативна кінетика дефектів та доменних структур у 
сегнетоелектриках» (науковий керівник: Морозовська Ганна Миколаївна, 
Інститут фізики НАН України), обсяг фінансування: 884 000 грн.

-  Ф81/41743 «Стійкість та робастність щодо збурень атракторів нелінійних
нескінченновимірних систем» (науковий керівник: Капустян Олексій
Володимирович, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка), обсяг фінансування: 1 100 000 грн.

-  Ф81/41842 «Мікроеліпсометричні дослідження впорядкованих плазмонних 
наноструктур» (науковий керівник: Борщагівський Євген Григорович, 
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України), обсяг 
фінансування: 850 900 грн.

-  Ф81/41894 «Колективна динаміка феромагнітних наночастинок зі 
скінченною анізотропією у вязкій рідині» (науковий керівник: Лютий Тарас 
Володимирович, Сумський державний університет), обсяг фінансування: 
325 788 грн.

Голосування: «за» - 22; «проти» - 0; «утримались» - 0; не голосували - 1. 
ВИРІШИЛИ:
1) Взяти до відома рішення Тимчасової комісії щодо підтвердження /не 
підтвердження актуальності проектів та/або можливості виконання наукових 
проєктів-переможців спільного конкурсу наукових проектів (Ф-81), який 
проводився ДФФД з Німецьким науковим співтоваристовм (DFG) та результати 
якого затверджені рішенням Ради Державного фонду фундаментальних 
досліджень.
2) Доручити дирекції забезпечити укладання договорів про виконання наукових 
досліджень і розробок за рахунок грантової підтримки НФДУ із зазначеними 
вище переможцями спільного конкурсу наукових проектів (Ф-81), який 
проводився ДФФД з Німецьким науковим співтоваристовм (DFG) та результати 
якого затверджені рішенням Ради Державного фонду фундаментальних 
досліджень.
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2. Друге питання порядку денного - «Про затвердження форми договору (із 
додатками) про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок 
грантової підтримки НФДУ із переможцями спільного конкурсу наукових 
проектів (Ф-81), який проводився ДФФД з Німецьким науковим 
співтоваристовм (DFG) та результати яких затверджені рішенням Ради 
Державного фонду фундаментальних досліджень».

СЛУХАЛИ:
Ворона П.В. зазначив, що відповідно до п. 10 Плану дій Тимчасової комісії 
(затвердженому рішенням наукової ради НФДУ протокол № 42 від 24 грудня 
2020 року), між НФДУ та переможцями спільного конкурсу наукових проектів 
(Ф-81), який проводився ДФФД з Німецьким науковим співтоваристовм (DFG) 
та результати яких затверджені рішенням Ради Державного фонду 
фундаментальних досліджень, та на основі обґрунтованого рішення Тимчасової 
комісії щодо підтвердження /не підтвердження актуальності проектів та/або 
можливості виконання наукових проектів, укладається договір про виконання 
наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки НФДУ за 
формою, затвердженою науковою радою НФДУ.
За результатами розгляду Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію 
затвердити форми договору (із додатками) про виконання наукового 
дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки НФДУ із переможцями 
спільного конкурсу наукових проектів (Ф-81), який проводився ДФФД з 
Німецьким науковим співтоваристовм (DFG) та результати яких затверджені 
рішенням Ради Державного фонду фундаментальних досліджень.
Голосування: «за» - 20; «проти» - 0; «утримались» - 1; не голосували - 2.
ВИРІШИЛИ: затвердити форми договору (із додатками) про виконання 
наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки НФДУ із 
переможцями спільного конкурсу наукових проектів (Ф-81), який проводився 
ДФФД з Німецьким науковим співтоваристовм (DFG) та результати яких 
затверджені рішенням Ради Державного фонду фундаментальних досліджень.
3. Третє питання порядку денного - «Про делегування повноважень Голови 

НФДУ виконавчому директору НФДУ в частині укладання договорів із 
переможцями спільного конкурсу наукових проектів (Ф-81), який проводився 
ДФФД з Німецьким науковим співтоваристовм (DFG) та результати яких 
затверджені рішенням Ради Державного фонду фундаментальних 
досліджень».

СЛУХАЛИ:
Яценко Л.П. зазначив, що відповідно до Положення про Національний фонд 
досліджень України Голова НФДУ укладає договори за результатами 
проведення конкурсів і, у разі потреби, делегує частину своїх повноважень 
виконавчому директору НФДУ. Відповідно до п. 7 Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку формування та використання 
коштів Національного фонду досліджень України» № 1007 від 04 грудня
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2019 року, «Грантова підтримка надається Фондом на конкурсній основі з 
обов’язковим проведенням незалежної та об’єктивної наукової і науково- 
технічної експертизи, зокрема із залученням іноземних експертів, за 
винятком фінансування Фондом наукових проектів, обраних переможцями 
спільних конкурсів, які проводилися Державним фондом фундаментальних 
досліджень разом з іноземними науковими товариствами та результати яких 
затверджені рішенням Ради Державного фонду фундаментальних 
досліджень».
Згідно Плану дій Тимчасової комісії (затвердженому рішенням наукової ради 
НФДУ протокол № 42 від 24 грудня 2020 року), між НФДУ та переможцями 
спільного конкурсу наукових проектів (Ф-81), який проводився ДФФД з 
Німецьким науковим співтовариством (DFG), та на основі обґрунтованого 
рішення Тимчасової комісії щодо підтвердження /не підтвердження 
актуальності проектів та/або можливості виконання наукових проектів, 
укладається договір про виконання наукового дослідження і розробки за 
рахунок грантової підтримки НФДУ.
У зв’язку з цим пропонується підтримати рішення Голови НФДУ про 
делегування повноважень Голови НФДУ виконавчому директору НФДУ в 
частині укладання договорів про виконання наукового дослідження і 
розробки за рахунок грантової підтримки НФДУ між НФДУ та переможцями 
спільного конкурсу наукових проектів (Ф-81), який проводився ДФФД з 
Німецьким науковим співтовариством (DFG) та результати яких затверджені 
рішенням Ради Державного фонду фундаментальних досліджень.
За результатами розгляду Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію 
підтримати рішення Голови НФДУ про делегування повноважень Голови 
НФДУ Яценка Леоніда Петровича виконавчому директору НФДУ Полоцькій 
Ользі Олександрівні в частині укладання договорів про виконання наукового 
дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки НФДУ між НФДУ та 
переможцями спільного конкурсу наукових проектів (Ф-81), який 
проводився ДФФД з Німецьким науковим співтовариством (DFG) та 
результати яких затверджені рішенням Ради Державного фонду 
фундаментальних досліджень.
Голосування: «за» - 22; «проти» - 0; «утримались» - 0; не голосували - 1.
ВИРІШИЛИ: підтримати рішення Голови НФДУ про делегування
повноважень Голови НФДУ Яценка Леоніда Петровича виконавчому 
директору НФДУ Полоцькій Ользі Олександрівні в частині укладання 
договорів про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок 
грантової підтримки НФДУ між НФДУ та переможцям^ спільного конкурсу 
наукових проектів (Ф-81), який проводився ДФФД з Німецьким науковим 
співтовариством (DFG) та результати яких затверджені рішенням Ради 
Державного фонду фундаментальних досліджень.
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4. Четверте питання порядку денного — «Про звернення 
грантоотримувачів».

СЛУХАЛИ:
Ворона П.В. представив на розгляд НР три листи від грантоотримувачів:
1) Стосовно проекту реєстраційний номер 2020.02/0257 (науковий керівник 

Єнковскі Л.Л.). Суть питання: у зв’язку із невизначеністю у закордонних 
відрядженнях, пов’язаною з пандемією СОУГО-19, та карантинними 
обмеженнями грантоотримувач просить дозволити заплановані на 1-й 
етап кошти на відрядження використати для іншого відрядження. Такі 
зміни сприятимуть завершенню спільної публікації, що виконується в 
рамках проекту.

В обговоренні взяли участь: Яценко Л.П., Вільчинський С.Й., Солдаткін 
О.П., Родінкова В.В.
За результатами розгляду Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію 
дозволити грантоотримувачу в рамках проекту реєстраційний номер 
2020.02/0257 (науковий керівник Єнковскі Л.Л.) заплановані на 1-й етап 
кошти на відрядження використати для іншого відрядження.
Голосування: «за» - 20; «проти» - 0; «утримались» - 1; не голосували - 2.
ВИРІШИЛИ: дозволити в рамках проекту реєстраційний номер 2020.02/0257 
(науковий керівник Єнковскі Л.Л.) заплановані на 1-й етап кошти на 
відрядження використати для іншого відрядження.»
2) Стосовно проекту реєстраційний номер 2020.02/0022 (науковий керівник 

Сщенко О.А.). Суть питання: грантоотримувач просить дозволити зміни у 
складі виконавців проекту.

За результатами розгляду Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію 
дозволити зміни у складі виконавців проекту реєстраційний номер 
2020.02/0022 (науковий керівник Сщенко О.А.).
Голосування: «за» - 20; «проти» - 0; «утримались» - 0; не голосували - 3.
ВИРІШИЛИ: дозволити в рамках проекту реєстраційний номер 2020.02/0022 
(науковий керівник Сщенко О.А.) зміни у складі виконавців.
3) Стосовно призначення керівника проекту реєстраційний номер 

2020.02/0070.
В обговоренні взяли участь: Яценко Л.П., Досенко В.Є., Бойко Н.В., 
Вільчинський С.Й., Солдаткін О.П., Родінкова В.В., Пріхна Т.О.
За результатами розгляду Яценко Л.П. запропонував відкласти розгляд даного 
питання до наступного засідання НР.
Заперечень у членів НР немає.
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5. П’яте питання порядку денного -  «Про регламент роботи НР».
СЛУХАЛИ:
Родінкова В.В. представила на розгляд пропозиції до внутрішнього регламенту 
НР НФДУ.
В обговоренні взяли участь: Пріхна Т.О., Бойко Н.В., Кісь О.Р., Яценко Л.П., 
Солдаткін О.П., Лученко Д.В., Данішевський В.В.
Для того, щоб усі члени НР мали змогу внести свої правки та пропозиції до 
пунктів Регламенту, запропоновано відкласти розгляд даного питання на 
наступне засідання.
Заперечень у членів НР немає.
8. Шосте питання порядку денного -  «Про стан формування комісії конкурсу 

«Наука для безпеки та сталого розвитку України».
Вільчинський С.Й. зазначив, що робота із кандидатами до конкурсної комісії від 
секції природничих, технічних наук і математики триває. На сьогоднішній день 
є експерти у сфері фізико-математичних, хімічних, технічних, географічних 
наук.
Солдаткін О.П. проаналізував порядок роботи секції біології, медицини і 
аграрних наук стосовно створення комісії конкурсу.
Кісь О.Р. зазначила, що секція соціальних та гуманітарних наук на даному етапі 
має представників до комісії конкурсу у економічній, юридичній, соціологічній, 
педагогічній та історичній сфері.
В обговоренні взяли участь: Яценко Л.П., Бойко Н.В., Носич О.Й., Лученко Д.В. 
Інформація взята до відома.

Питання порядку денного вичерпані, наступне засідання планується провести 
13 липня 2021 року о 17 год 00 хв.
Засідання оголошується завершеним.

Голова НР

Секретар НР

Л.П. Яценко

А.А. Дукач


