
П Р О Т О К О Л  № 5 

 

засідання конкурсної комісії 

ІПМ НАН України 

19.12.2018р. 

Присутні члени комісії: 

 академік НАН України  Солонін Ю.М. – голова 

       Єфимович Я.С. – секретар 

  академік НАН України  Фірстов С.О. 

                    член-кор. НАН України          Глинчук М.Д. 

  член-кор. НАН України Мільман Ю.В. 

                    член-кор. НАН України          Григорьєв О.М. 

  член-кор. НАН України Рагуля А.В. 

  член-кор. НАН України Гогаєв К.О. 

  докт.техн.наук   Ковальченко М.С. 

                    кандидат фіз.-мат.наук           Картузов В.В. 

               Маслова Г.А.     

     

  

 Порядок денний: 

1. Розгляд матеріалів конкурсів, оголошених 12.11.2018р. та 14.11.2018р.. 

 

СЛУХАЛИ: Заяви про допуск до участі у конкурсі на заміщення вакантних 

посад: 

завідувача відділу Контактних явищ і паяння неметалевих матеріалів 

№12 

докт.хім.наук КРАСОВСЬКОГО В.П. 

докт.техн.наук АДАМОВСЬКОГО А.А. 

 

завідувача відділу Термомеханічної обробки тугоплавких матеріалів 

№21 

докт.техн.наук ЗГАЛАТ-ЛОЗИНСЬКОГО О.Б. 

 

старшого наукового співробітника  

 із спеціальності 105 – прикладна фізика та наноматеріали 

канд.фіз.-мат.наук ДАНИЛЕНКА В.І. у від.№8, 

канд.фіз.-мат.наук ХАЧАТРЯНА А.В. у від.№44. 

 

наукового співробітника 

 із спеціальності 105 – прикладна фізика та наноматеріали  

 мол. наук.співробітник РЕМЕЗ М.В. у від.№8 

 

молодшого наукового співробітника 

 із спеціальності 105 – прикладна фізика та наноматеріали 

 провідного інженера  МАРЧЕНКО Н.М. у від.8 

 

із спеціальності 132 – матеріалознавство 

 головного металурга ІВЧЕНКО В.І. у від. №58  

 



 

УХВАЛИЛИ: І Рекомендувати Вченій раді ІПМ НАН України до участі у  

  конкурсі на заміщення вакантних посад: 

 

завідувача відділу Контактних явищ і паяння неметалевих матеріалів 

№12 

докт.хім.наук КРАСОВСЬКОГО Віталія Петровича. 

    (конкурсна комісія у складі 9 осіб з 12 голосувала: за – 9 

(одноголосно); 

 

завідувача відділу Термомеханічної обробки тугоплавких  матеріалів 

№21 

докт.техн.наук ЗГАЛАТ-ЛОЗИНСЬКОГО Остапа Броніславовича 

(конкурсна комісія у складі 9 осіб з 12 голосувала: за – 9 

(одноголосно); 

 

старшого наукового співробітника  

із спеціальності 105 – прикладна фізика та наноматеріали 

канд.фіз.-мат.наук ДАНИЛЕНКА Віталія Івановича у від.№8, 

    (конкурсна комісія у складі 9 осіб з 12 голосувала: за – 9 

(одноголосно); 

 

старшого наукового співробітника  

із спеціальності 105 – прикладна фізика та наноматеріали 

канд.фіз.-мат.наук ХАЧАТРЯНА Айка Вачановича у від.№44, 

    (конкурсна комісія у складі 9 осіб з 12 голосувала: за – 9 

(одноголосно). 

 

 

ІІ Рекомендувати секціям та Вченій раді ІПМ НАН України до участі у 

конкурсі на заміщення вакантних посад: 

 

    молодшого наукового співробітника 

    із спеціальності 105 – прикладна фізика та наноматеріали 

    провідного інженера  МАРЧЕНКО Наталію Михайлівну у від.8, 

    (конкурсна комісія у складі 9 осіб з 12 голосувала: за – 9 

(одноголосно); 

 

   із спеціальності 132 – матеріалознавство 

   головного металурга ІВЧЕНКА Володимира Івановича у від. №58  

  (конкурсна комісія у складі 9 осіб з 12 голосувала: за – 9(одноголосно). 

 

ІІІ 1. На підставі результатів таємного голосування конкурсної комісії 

(у складі 9 осіб з 12 голосували: проти - 9(одноголосно)) відмовити 

доктору технічних наук Адамовському Анатолію Андрійовичу в 

заміщенні вакантної посади завідувача відділом Контактних явищ і 

паяння неметалевих матеріалів №12. 

 

 



                       2. На підставі невідповідності вимогам розпорядження №553 від 

                          4.10.2018р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на  

                        заміщення посад наукових працівників у наукових установах 

                        Національної академії наук», а саме відсутність у молодшого 

                        наукового співробітника  РЕМЕЗ Марини Віталіївни ступеня  

                        доктора філософії, відмовити в участі у конкурсі на заміщення  

                        вакантної посади молодшого наукового співробітника із 

                        спеціальності 105-прикладна фізика та наноматеріали у відділ №8. 

 

IV. Підписи усіх членів конкурсної комісії відображені в явочних 

листах. 

 

 

 

 

 Голова комісії       Ю.М.Солонін 

 Секретар комісії       Я.С.Єфимович 


