
Протокол засідання Вченої ради

_____________________/7 _____________________

Позначення: 
ПВР-ІПБ АЕС-3-19

Дата:
19.04.19

Г оловуючий ̂ А.В. Носовський
(І.Б. Прізвище )

(дата)

Порядок

деянии:
I. Про затвердження теми науково-дослідної роботи на конкурс 

проектів НДР молодих учених НАН України на 2019-2020 
роки «Консервативна оцінка наслідків самопідтримуючої 
ланцюгової реакції, що може виникнути всередині комплексу 
НБК-ОУ».

II. Розгляд рекомендації до друку випуску №1 науково 
технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля»

III. Про затвердження теми науково-дослідної роботи «Наукові і 
техніко-економічні основи оптимального вибору 
перспективних ядерно-енергетичних технологій для 
України».

IV. Про прийняття рішення щодо доцільності виконання робіт в
рамках проекту НАТО «Технологія для надійної 
ідентифікації радіоактивних матеріалів по
спектрометричним даним».

V. Про затвердження теми науково-дослідної роботи 
госпдоговірної тематики на замовлення ДСП ЧАЕС 
«Науково-інженерний супровід буріння та обладнання 
спостережних свердловин».

УЧАСЕ[ИКИ НАРАДИ:

ПІБ Підрозділ Посади учасників наради

1. Носовський А.В., чл.-кор. НАН 
України, д. т. н., проф.

Директор

2. Щербін В.М., к. фіз.- мат. н., ст. 
н. с.

Заступник директора з 
наукової роботи

3. Борисенко В.І., д. т. н. ВАЕ Зав відділення
4. Краснов В.О. ВЯРБ Зав. відділення
5. Талерко М .М ., д. т. н., ст. н. с. ВБРНС Зав. відділу
6. Кучмагра О.А., к. т. н., с.н.с. ВНФВ Зав сектору
7. Рудько В.М. ВПОРЯТ Зав відділення
8. Шараєвський І.Г., д. т. н., проф. ВБЯУ Зав. сектору

9. Прістер Б.С., д. б. н., проф. ВРЕ Г оловний науковий 
співробітник

10. Скорбун А.Д., д. т. н. ВЯФВ Г оловний науковий 
співробітник

11. Шевцова О.М., к. фіз.-м. н. Вчений секретар
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12. Одінцов О.О., к. т. н., ст. н. с. ВЯРБ зав. сектору, керівник 
профспілкової організації

13. Власенко Т.С., к. фіз.-м. н. ВБЯУ зав. відділу

14. Зімін Л.Б., д. т. н. ВБЯУ пр. н. с.

15. Годун Р. Л. ВЯРБ в. о. завідувача відділу

16. Стадник С. М. ВЯРБ м. н. с.

17. Дорошенко А.О. ВЯРБ м. н. с.

18. Муляр Д.О. ВЯРБ інженер 1 категорії

І. СЛУХАЛИ: Про затвердження теми науково-дослідної роботи на конкурс 
проектів НДР молодих учених НАН України на 2019-2020 роки «Консервативна оцінка 
наслідків самопідтримуючої ланцюгової реакції, що може виникнути всередині комплексу 
НБК-ОУ».

ВИСТУПИЛИ: Дорошенко А.О.

В обговоренні взяли участь: Носовський А.В., Краснов В.О., Скорбун А.Д.

УХВАЛИЛИ: Затвердити тему науково-дослідної роботи на конкурс проектів НДР 
молодих учених НАН України на 2019-2020 роки «Консервативна оцінка наслідків 
самопідтримуючої ланцюгової реакції, що може виникнути всередині комплексу НБК- 
ОУ».

П. СЛУХАЛИ: Розгляд рекомендації до друку випуску №1 науково-технічного 
журналу «Ядерна енергетика та довкілля».

ВИСТУПИЛИ: Щербін В. М.

В обговоренні взяли участь: Борисенко В. І., Носовський А. В., Талерко М.М.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку випуск №1 науково-технічного журналу 
«Ядерна енергетика та довкілля».

VI. СЛУХАЛИ: Про затвердження теми науково-дослідної роботи 
госпдоговірної тематики на замовлення ДСП ЧАЕС «Науково-інженерний супровід 
буріння та обладнання спостережних свердловин».

ВИСТУПИЛИ: Панасюк М. І.

В обговоренні взяли участь: Носовський А. В., Скорбун А. Д., Прістер Б. С.

УХВАЛИЛИ: Затвердити тему науково-дослідної роботи госпдоговірної тематики 
на замовлення ДСП ЧАЕС «Науково-інженерний супровід буріння та обладнання 
спостережних свердловин».

Ш. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення щодо доцільності виконання робіт в 
рамках проекту НАТО «Технологія для надійної ідентифікації радіоактивних 
матеріалів по спектрометричним даним».
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ВИСТУПИЛИ: Власенко Т С.

Проект SPS NATO (NUKR.SFPP G5094) «Технологія для надійної ідентифікації 
радіоактивних матеріалів по спектрометричним даним» («Reliable nuclear materials 
identification technology from spectrometry data») був зареєстрований в Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі України. Прописаним строком реалізації проекту в 
реєстраційній картці № 3561 був період 05.04.2016 -  04.04.2019. У березні місяці 2019 
року було подовжено строк реалізації проекту до 31.10.2019, тому потрібно 
перереєструвати проект у Міністерстві освіти і науки України на подовжений термін.

В обговоренні взяли участь: Борисенко В. L, Носовський А. В., Кучмагра О. А., Щербін В.

УХВАЛИЛИ: Визнати доцільним виконання робіт в рамках проекту НАТО 
«Технологія для надійної ідентифікації радіоактивних матеріалів по спектрометричним 
даним».

IV. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення щодо доцільності виконання робіт в 
рамках проекту НАТО «Технологія для надійної ідентифікації радіоактивних 
матеріалів по спектрометричним даним».

ВИСТУПИЛИ: Власенко Т. С.

Проект SPS NATO (NUKR.SFPP G5094) «Технологія для надійної ідентифікації 
радіоактивних матеріалів по спектрометричним даним» («Reliable nuclear materials 
identification technology from spectrometry data») був зареєстрований в Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі України. Прописаним строком реалізації проекту в 
реєстраційній картці № 3561 був період 05.04.2016 — 04.04.2019. У березні місяці 2019 
року було подовжено строк реалізації проекту до 31.10.2019, тому потрібно 
перереєструвати проект у Міністерстві освіти і науки України на подовжений термін.

В обговоренні взяли участь: Борисенко В. L, Носовський А. В., Кучмагра О. А., Щербін В.

УХВАЛИЛИ: Визнати доцільним виконання робіт в рамках проекту НАТО 
«Технологія для надійної ідентифікації радіоактивних матеріалів по спектрометричним 
даним».

М.

м.

Учений секретар, канд. фіз.-мат. наук О. М. Шевцова

З


