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1. ВЕРБУ Романа Володимировича, в.о. завідувача відділу фізики мезо- та 

нанокристалічних магнітних структур № 03, 15.12.2021 затвердити  на посаді завідувача 

того ж відділу як такого, що пройшов за конкурсом. 

Підстава: заява ВЕРБИ Р.В., витяг з протоколу № 14-21 засідання Вченої ради від 

14.12.2021, штатний розпис. 

 

2. ГОЛУБА Володимира Олеговича, завідувача відділу теорії магнітних явищ та 

магнітної динаміки конденсованих середовищ № 01, 15.12.2021 затвердити на посади 

завідувача того ж відділу як такого, що пройшов за конкурсом. 

Підстава: заява ГОЛУБА В.О., витяг з протоколу № 14-21 засідання Вченої ради від 

14.12.2021, штатний розпис. 

 

3. КРАВЦЯ Анатолія Федоровича, в.о. завідувача відділу фізики плівок № 02, 

15.12.2021 затвердити на посаді завідувача того ж відділу як такого, що пройшов за 

конкурсом. 

Підстава: заява КРАВЦЯ А.Ф., витяг з протоколу № 14-21 засідання Вченої ради від 

14.12.2021, штатний розпис. 

 

4. ПОРЕВА Сергія Миколайовича, завідувача лабораторії проблем організації науки у 

вищих навчальних закладах № 08, 15.12.2021 затвердити на посаді завідувача тієї ж 

лабораторії як такого, що пройшов за конкурсом. 

Підстава: заява ПОРЕВА С.М., витяг з протоколу № 14-21 засідання Вченої ради від 

14.12.2021, штатний розпис. 

 

5. ІВАНОВА Бориса Олексійовича, завідувача лабораторії магнітних матеріалів № 06, 

15.12.2021 затвердити на посаді завідувача тієї ж лабораторії як такого, що пройшов за 

конкурсом. 

Підстава: заява ІВАНОВА Б.О., витяг з протоколу № 14-21 засідання Вченої ради від 

14.12.2021, штатний розпис. 

 

6. ЛОСЯ Віктора Федоровича, в.о. головного наукового співробітника відділу фізики 

плівок № 02, 15.12.2021 затвердити на посаді головного наукового співробітника того ж 

відділу  як такого, що пройшов за конкурсом. 

Підстава: заява ЛОСЯ В.Ф., витяг з протоколу № 14-21 засідання Вченої ради від 

14.12.2021, штатний розпис. 
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