НАУКОВІ КАДРИ

Заочну аспірантуру (цільова) закінчила 1 особа – С.В. Шийка
(Антонюк).

На 28 грудня 2010 року в штаті Інституту працює 90 осіб, серед
яких: 65 наукових працівників (3 члени-кореспонденти НАН
України, 14 докторів і 39 кандидатів філологічних наук) та 25
х, технічних працівників, співробітників
бібліотеки та бухгалтерії.
Середній вік наукових працівників становить 46 років, докторів
наук – 64 роки, кандидатів наук – 42 роки.
У 2010 році відбулося 10 засідань спеціалізованої вченої ради
Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України, на яких
захищено 9 дисертаційних робіт: 3 – докторських, 6 –
кандидатських.
З-поміж співробітників Інституту
кандидатську дисертацію:

цього

року

захистили

1)

Габай Анна Юріївна – 1982 р. н.; спеціальність 10.02.01 –
українська мова; «Синтаксична прислівникова транспозиція
відмінкових і прийменниково-відмінкових форм»,

2)

Мейзерська Ірина Вікторівна – 1982 р. н.; спеціальність
10.02.01 – українська мова; «Прийменник в українській
тлумачній лексикографії ІІ половини ХХ століття».

Загальна чисельність молодих наукових працівників (віком до 35
років) – 17, із них 12 – кандидати філологічних наук.
Аспірантуру з відривом від виробництва закінчили 8 осіб; з них:
М.О.
Гонтар
розподілено
до
відділу
соціолінгвістики,
Н.Г. Гордієнко розподілено до відділу лексикології та
лексикографії, І.М. Сарікову розподілено до відділу історії
української мови, М.М. Ткачук розподілено до відділу
діалектології. Право вільного працевлаштування надано 5-м
аспірантам Інституту – О.В. Годз, О.В. Ковтун, С.М. Лутаві,
Л.В. Мовчанюк, С.В. Шийці (Антонюк).

Термін докторантури закінчився у Христіанінової Раїси
Олександрівни (цільова) (науковий консультант – д.ф.н.,
проф., чл.-кор. НАН України І.Р. Вихованець) та Навальної
Марини Іванівни (науковий консультант – д.ф.н., проф.
К.Г. Городенська).

Зараховано до аспірантури за державним замовленням 5 осіб:
на стаціонар – 3, до заочної – 2.
Стипендію Президента України одержує О.Г. Руда, стипендію
НАН України одержує А.Ю. Габай (обидві – з 01 жовтня
2010 р.).
У віці до 33 років прийнято на роботу 8 осіб.
За контрактом у штаті Інституту працювало 5 осіб: к.філол.н.,
ст. наук. співр. відділу лексикології та лексикографії
В.О. Винник; наук. співр. відділу лексикології та лексикографії
Г.Н.
Горюшина;
пров.
інженер
відділу
діалектології
М.К. Губарев; гол. ред. редакції журналу «Українська мова»
О.Г. Задорожний; к.філол.н., ст. наук. співр. відділу
лексикології та лексикографії Т.О. Федоренко.
За сумісництвом працювали 10 працівників.
У звітному році в Інституті вийшла на пенсію згідно з Законом
України «Про наукову та науково-технічну діяльність» ст. наук.
співр. відділу наукової термінології, к.філол.н. М.П. Годована,
якій призначена у 2010 р. відповідна пенсія.
З 1 до 3 червня 2010 р. в Інституті української мови НАН
України відбулася атестація наукових співробітників на
відповідність займаній посаді. Згідно з положенням про
атестацію наукових працівників, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України № 1475 від 13 серпня 1999 року,
атестації підлягали молодші наукові, наукові та старші наукові співробітники, тобто особи, не призначені на посаду

установами або організаціями вищого рівня, тобто не підлягали
атестації завідувачі відділів, головні та провідні наукові
співробітники. Загальне число наукових співробітників, які
проходили атестацію у 2010 р. – 37.
Атестаційна комісія Інституту української мови НАН України
приймала рішення на відповідність займаній посаді та
пропонувала переведення з посади на посаду співробітників. За
рішенням атестаційної комісії Інституту української мови НАН
України:
1)

відповідають
займаній
співробітника: 12 осіб;

посаді

2)

відповідають займаній посаді наукового співробітника: 9
осіб;

3)

відповідають
займаній
співробітника: 16 осіб.

посаді

молодшого

старшого

наукового

наукового

За результатами атестації атестаційна комісія рекомендувала
перевести з посади:
1)

молодшого наукового співробітника на посаду наукового
співробітника: 6 осіб (у т. ч. 3-м – за умови опублікування
індивідуальної монографії);

2)

наукового співробітника на посаду старшого наукового
співробітника: 3 особи (у т. ч. 1-й – за умови опублікування
індивідуальної монографії);

3)

старшого наукового співробітника на посаду провідного
наукового співробітника: 2 особи.

