
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛЛУРГІЇ 

 
Н  А  К  А  З 

м. Дніпро                            № 104-к                 ”16” серпня  2021 р. 
Зміст: про склад комісії для проведення конкурсу на заміщення посади завідуючого 
відділом процесів і машин обробки металів тиском, завідуючого відділом 
технологічного обладнання та систем управління, завідуючого відділом проблем 
деформаційно-термічної обробки конструкційних сталей, наукового співробітника 
відділу фізико-технічних проблем металургійних процесів 
 
  

У зв’язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади завідуючого 
відділом процесів і машин обробки металів тиском, завідуючого відділом 
технологічного обладнання та систем управління, завідуючого відділом проблем 
деформаційно-термічної обробки конструкційних сталей (наказ директора №68-К 
від 12.05.2021 р.) відповідно Порядку проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад наукових працівників у наукових установах Національної академії 
наук України, затверджених розпорядженням президії НАН України №553 від 
04.10.2018 р. (в редакції розпорядження Президії  НАН України №226 від 
20.04.2021 р.) 

 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Створити конкурсну комісію з попереднього обговорення претендентів на 
заміщення посад наукових працівників у складі:  

д.т.н., с.н.с. О. Є. Меркулов – голова комісії, заступник директора Інституту; 
д.т.н. Г. А. Кононенко – секретар комісії, вчений секретар Інституту; 
д.т.н., проф. Д. М. Тогобицька – зав. відділом фізико-технічних проблем 

металургійних процесів; 
д.т.н., с.н.с. Е. В. Парусов – зав. відділом термічної обробки металу для 

машинобудування; 
к.т.н., с.н.с. А. С. Нестеров – зав. відділом металургії чавуну; 
к.т.н., с.н.с. Л. Г. Тубольцев – зав. відділом прогнозних і інформаційно-

технічних досліджень у металургії; 
д.т.н., проф. А. Г. Чернятевич – головний науковий співробітник відділу 

фізико-технічних проблем металургії сталі; 
д.т.н., проф. А. П. Шевченко - провідний науковий співробітник відділу 

позапічної обробки чавуну;  



д.т.н., с.н.с. С. В. Бобирь – провідний науковий співробітник відділу 
термічної обробки металу для машинобудування; 

д.т.н., с.н.с. В. А. Луценко - провідний науковий співробітник відділу 
термічної обробки металу для машинобудування; 

д.т.н., с.н.с. О. С. Вергун - старший науковий співробітник відділу позапічної 
обробки чавуну; 

к.т.н. Л. С. Молчанов – зав. відділом фізико-технічних проблем металургії 
сталі; 

к.т.н. В. Г. Кисляков – зав. відділом позапічної обробки чавуну; 
к.т.н., с.н.с. К. В. Баюл – старший науковий співробітник відділу 

технологічного обладнання та систем управління; 
к.т.н., с.н.с. Ю. С. Семенов - старший науковий співробітник відділу 

технологічного обладнання та систем управління; 
к.т.н., с.н.с. О. Л. Чайка - старший науковий співробітник відділу металургії 

чавуну; 
к.т.н., ст. досл. І. О. Маначін – голова Ради молодих учених, старший 

науковий співробітник відділу позапічної обробки чавуну; 
к.т.н. С. А. Шевченко – голова профкому Інституту. 
 
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря 

Інституту д.т.н. Г.А. Кононенко. 
 
 
 

Директор Інституту                                  О. І. Бабаченко 
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