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ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
(15 березня 2013 року)

На черговому засіданні Президії НАН України 15 березня 2013 року члени Президії НАН України та 
запрошені заслухали такі питання:

• Про наукове забезпечення економічних реформ (доповідач — академік НАН України Е.М. Лібанова)
• Про підготовку проекту нової редакції Статуту НАН України (доповідач — академік НАН Украї-

ни В.Ф. Мачулін)
• Кадрові та поточні питання

На черговому засіданні Президії HAH 
України 15 березня 2013 р. члени Президії 
HAH України та запрошені заслухали й об-
говорили доповідь академіка-секретаря Від-
ділення економіки НАН України, директора 
Інституту демографії та соціальних дослі-
джень НАН України академіка НАН Украї-
ни Елли Марленівни Лібанової про наукове 
забезпечення економічних реформ.

В обговоренні питання взяли участь ака-
демік НАН України Б.Є. Патон, віце-пре зи-
дент НАН України, директор Державної 
установи «Інститут економіки та прогнозу-
вання НАН України» академік НАН Украї-
ни В.М. Геєць.

Було зазначено, що економіка України 
на сучасному етапі потребує нової ефек-
тивної моделі, яка б уможливила коорди-
націю зусиль органів державної влади 
щодо вирішення нагальних економічних 
проблем, передусім — проблем фінансової 
стабільності.

Уряд країни має знаходити відповіді на 
численні виклики: ризики повторення реце-
сії, нестабільність державних фінансів, про-
блеми кредитоспроможності та фінансуван-
ня бюджетних дефіцитів, ризики погіршен-
ня фінансового стану підприємств реального 
сектору, загрози зростання безробіття та по-
долання негативних наслідків скорочення 
соціальних програм тощо. 

Це в свою чергу ставить нові важливі за-
вдання перед економічною наукою. Вченим-
економістам необхідно сьогодні, крім на-
дання допомоги владним структурам за їх 
до рученнями, всіма доступними засобами 
пропагувати своє бачення економічної ситу-
ації, шляхів і завдань економічного розвитку. 
Потрібно цілеспрямовано формувати на всіх 
рівнях високу культуру економічного мис-
лення, управління, передбачення соціально-
еко номічних результатів державних рішень.

Виступ академіка-секретаря Відділення 
економіки НАН України академіка НАН 
України Е.М. Лібанової засвідчив, що одним 
із перспективних шляхів забезпечення роз-
витку інтеграції та підвищення ефективно-
сті досліджень у сфері світової економіки, 
фінансів і міжнародних відносин є оптимі-
зація мережі наукових установ відповідного 
профілю, підпорядкованих Національній ака-
демії наук України та Міністерству фінансів 
України, і створення Об’єднаного інституту 
світової економіки, фінансового управління 
та міжнародних відносин.

Члени Президії НАН України відкритим 
голосуванням одноголосно ухвалили відпо-
відну постанову.

* * *
Далі Президія НАН України заслухала 

й обговорила доповідь головного вченого 
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секретаря НАН України, директора Інсти-
туту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лаш-
карьова НАН України академіка НАН Украї-
ни Володимира Федоровича Мачуліна про 
підготовку проекту нової редакції Статуту 
НАН України.

У доповіді та виступах академіка НАН 
України Б.Є. Патона, академіка-секретаря Від-
ділення фізико-технічних проблем матеріа-
лознавства НАН України академіка НАН 
України І.К. Походні, директора Головної 
астрономічної обсерваторії НАН України 
академіка НАН України Я.С. Яцківа, члена 
Президії НАН України, наукового керівни-
ка Інституту сцинтиляційних матеріалів 
НАН України академіка НАН України 
Б.В. Гриньова йшлося про те, що наприкінці 
минулого року Верховна Рада України з ме-
тою уточнення повноважень центральних ор-
ганів виконавчої влади у зв’язку з проведен-
ням адміністративної реформи внесла зміни 
до низки законів України, зокрема до статті 
15 Закону України «Про наукову і науково-
тех нічну діяльність». Відтепер Статут Націо-
нальної академії наук України має приймати-
ся Загальними зборами Академії і затверджу-
ватися Кабінетом Міністрів України.

Було зауважено, що статути галузевих націо-
нальних академій наук з самого початку затвер-
джувалися Кабінетом Міністрів України.

У зв’язку з цим чинну редакцію Статуту 
НАН України необхідно привести у відпо-
відність до зазначеної норми законодавства, 
виклавши його у новій редакції, та після 
схвалення Загальними зборами НАН Украї-
ни подати на затвердження Кабінету Мініст-
рів України.

Крім того, до нової редакції Статуту до-
цільно було б одночасно внести низку змін 
нормопроектувального і термінологічного 
характеру, а також зміни, викликані практи-
кою діяльності Академії від часу затвер-
дження Статуту в 2002 р.

З метою підготовки нової редакції Статуту 
НАН України розпорядженням Президії 
НАН України було створено Комісію у кіль-
кості 32 осіб. У свою чергу для забезпечення 
роботи Комісії було організовано робочу гру-

пу, яка підготувала на розгляд Комісії проект 
нової редакції Статуту НАН України.

У новій редакції розділ Статуту «Основні 
завдання Національної академії наук Украї-
ни» доповнений пропозиціями про участь 
НАН України в розробленні проектів зако-
нів та нормативно-правових актів, що нале-
жать до компетенції Академії, підготовку 
науково-експертних висновків та аналітич-
них матеріалів для органів державної влади, 
експертне оцінювання тематики фундамен-
тальних досліджень в Україні, формування 
та реалізацію державних програм, академіч-
них цільових наукових і науково-технічних 
програм тощо.

Розділ «Загальні збори НАН України» за-
пропоновано доповнити положенням про 
те, що рішення Загальних зборів НАН Украї-
ни приймають у формі постанов, які є обо-
в’язковими для виконання всіма членами 
НАН України, організаціями, що перебува-
ють у віданні НАН України, Президією НАН 
України та її апаратом.

Такі доповнення стосуються повноважень 
Президії НАН України, які вона фактично 
вже виконує, зокрема у формуванні темати-
ки наукових досліджень, розподілі бюджет-
них коштів між установами, оголошенні кон-
курсів наукових і науково-технічних про-
ектів, спільних конкурсів із міжнародними 
та зарубіжними науковими центрами й за-
твердженні їх результатів тощо.

З урахуванням законодавчих змін у фі нан-
сово-економічній сфері робоча група пропо-
нує викласти розділ Статуту «Фінансово-еко-
номічні основи діяльності НАН України» пов-
ністю у новій редакції.

Останній розділ Статуту «Порядок прий-
няття та внесення змін і доповнень до Стату-
ту НАН України» запропоновано доповнити 
словами «Статут НАН України приймається 
рішенням Загальних зборів і затверджується 
Кабінетом Міністрів України».

Президія НАН України схвалила діяль-
ність Комісії з підготовки нової редакції 
Статуту НАН України та запропонувала ви-
нести її на розгляд чергової щорічної сесії 
Загальних зборів НАН України.
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* * *
Президія НАН України прийняла також 

постанову про проведення 18 квітня 2013 р. 
річної сесії Загальних зборів НАН України; 
затвердила проект Звіту про діяльність На-
ціональної академії наук України у 2012 році; 
заслухала інформацію про реалізацію НАН 
України науково-технічних проектів; про 
участь установ НАН України в нарощуванні 
газового потенціалу України; про стан робіт 
з відбудови Музею-садиби академіка В.І. Вер-
надського в смт Шишаки Полтавської об-
ласті; про затвердження планів підготовки 
та випуску видань за державним замовлен-
ням на підготовку та випуск видавничої 
продукції за напрямом «наукові видання» 
видавництвами НАН України у 2013 р.; про 
діяльність Організаційного комітету НАН 
України з підготовки і проведення ювілей-
ної сесії, присвяченої 150-річчю від дня на-
родження академіка В.І. Вернадського. 

* * *
Крім того, Президія НАН України ухвали-

ла низку організаційних і кадрових рішень.
Затверджено:
• кандидата історичних наук Попика Во-

лодимира Івановича на посаді генерального 
директора Національної бібліотеки України 
ім. В.І. Вернадського;

• члена-кореспондента НАН України Рома-
нюка Мирослава Миколайовича на посаді гене-
рального директора Львівської національної 
наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника;

• доктора історичних наук Литвина Миколу 
Романовича на посаді директора Інституту украї-
нознавства ім. І. Крип’якевича.

За підсумками конкурсу 2012 р., проведеного 
відділеннями НАН України, та відповідно до 
Положення про премії імені видатних учених 
України присуджено:

• премію імені М.М. Крилова
професору Київського національного універси-

тету імені Тараса Шевченка доктору фізико-ма-
тематичних наук Козаченку Юрію Васильовичу; 
завідувачу кафедри Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка доктору фі-
зико-ма тематичних наук Мішурі Юлії Степанівні; 

директору Фізико-математичного інституту 
Національного педагогічного університету 
ім. М.П. Драгоманова доктору фізико-ма те ма тич-
них наук Працьовитому Миколі Вікторовичу — за 
цикл праць «Фрактальні та апроксимаційні схеми 
в теорії випадкових процесів та їхні застосування»;

• премію імені М.О. Лаврентьєва 
директору Інституту прикладних проблем ме-

ханіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН 
України члену-кореспонденту НАН України Куш-
ніру Роману Михайловичу; головному науковому 
співробітнику Інституту теоретичної і прикладної 
механіки ім. С.О. Христіановича Сибірського від-
ділення РАН доктору фізико-ма те матичних наук 
Неміровському Юрію Володимировичу; заступ-
нику директора Інституту прикладних проблем 
механіки і математики ім. Я.С. Підстригача 
НАН України доктору технічних наук Попо-
вичу Василю Степановичу — за цикл праць 
«Аналітично-чи  сельні методи дослідження кра-
йових задач теплопровідності та термопружності 
для структурно-не однорідних тіл»;

• премію імені Ю.О. Митропольського 
завідувачу лабораторії Інституту математики 

НАН України члену-кореспонденту НАН Украї-
ни Бойчуку Олександру Андрійовичу; старшо-
му науковому співробітнику Фізико-технічного 
інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна 
НАН України доктору фізико-математичних 
наук Єгоровій Ірині Євгеніївні; провідному на-
уковому співробітнику Інституту математики 
НАН України доктору фізико-математичних 
наук Кошманенку Володимиру Дмитровичу — 
за цикл робіт «Аналітичні та спектральні методи 
теорії динамічних систем і нелінійних диферен-
ціальних рівнянь»;

• премію імені В.М. Глушкова 
завідувачу відділу Інституту кібернетики 

ім. В.М. Глушкова НАН України члену-ко рес пон-
денту НАН України Боюну Віталію Петровичу; за-
відувачу відділу Інституту кібернетики ім. В.М. Глуш-
кова НАН України академіку НАН України Вой-
товичу Ігорю Даниловичу; заступнику директора 
Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН 
України академіку НАН України Палагіну Олек-
сандру Васильовичу — за цикл робіт «Інтелекту-
альні системи і технології сприйняття та обробки 
інформації різної фізичної природи»;
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• премію імені О.М.Динника 
провідному науковому співробітнику Інститу-

ту гідромеханіки НАН України доктору фізико-
математичних наук Вовку Ігорю Володимиро-
вичу; ученому секретарю Інституту гідромехані-
ки НАН України доктору фізико-математичних 
наук Городецькій Наталії Сергіївні; професору 
Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка доктору фізико-математичних 
наук Мелешку В’ячеславу Володимировичу — 
за цикл праць «Закономірності хвильових проце-
сів в акустичних, пружних та поропружних обме-
жених середовищах»;

• премію імені М.К. Янгеля 
генеральному конструктору — генеральному 

директору ДП «Конструкторське бюро «Пів-
денне» ім. М.К. Янгеля» кандидату економіч-
них наук Дегтяреву Олександру Вікторовичу; 
заступнику директора Радіоастрономічного ін-
ституту НАН України академіку НАН України 
Коноваленку Олександру Олександровичу; 
заступнику генерального конструктора і гене-
рального директора Федерального державного 
унітарного підприємства «Науково-виробниче 
об’єднання ім. С.О. Лавочкіна» (РФ) кандидату 
технічних наук Асюшкину Володимиру Андрі-
йовичу — за цикл праць «Створення ракетно-
кос мічного комплексу з ракетою-носієм «Зеніт-
3Ф» та реалізація космічної місії з радіотеле-
скопом «Спектр-Р»;

• премію імені М.П. Барабашова 
провідному науковому співробітнику Харків-

ського національного університету ім. В.Н. Кара-
зіна МОН України кандидату фізико-ма те ма-
тичних наук Величку Федору Петровичу; стар-
шому науковому співробітнику Харківського 
на ціонального університету ім. В.Н. Каразіна 
МОН України кандидату фізико-математичних 
наук Круглому Юрію Миколайовичу; старшому 
науковому співробітнику Харківського націо-
нального університету ім. В.Н. Каразіна МОН 
України кандидату фізико-математичних наук 
Шевченку Василю Григоровичу — за цикл робіт 
«Фізичні властивості астероїдів за результатами 
фотометричних спостережень»;

• премію імені Г.В. Курдюмова 
завідувачу відділу Інституту металофізики 

ім. Г.В. Курдюмова НАН України доктору фі зи ко-

 математичних наук Котречку Сергію Олексі-
йовичу; головному науковому співробітнику 
Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН 
України члену-кореспонденту НАН України 
Мєшкову Юрію Яковичу; заступнику директо-
ра Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова 
НАН України доктору фізико-ма те ма тичних 
наук Надутову Володимиру Михайловичу — за 
цикл робіт «Фазові і структурні перетворення 
як основа оптимізації фізичних властивостей 
сталей і сплавів»;

• премію імені С.І. Пекаря 
провідному науковому співробітнику Інститу-

ту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова 
НАН України доктору фізико-математичних наук 
Піпі Віктору Йосиповичу; завідувачу відділу Ін-
ституту ядерних досліджень НАН України члену-
кореспонденту НАН України Сугакову Володи-
миру Йосиповичу; провідному науковому спів-
робітнику Фізико-технічного інституту низьких 
температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України доктору 
фізико-математичних наук Шевченку Сергію 
Івановичу — за цикл робіт «Теорія кореляційних 
та когерентних процесів у напівпровідникових 
гетероструктурах»;

• премію імені Л.В. Шубникова 
завідувачу лабораторії Інституту магнетизму 

НАН України та МОН України доктору фізико-
ма тематичних наук Голубу Володимиру Олего-
вичу; провідному науковому співробітнику Ін-
ституту магнетизму НАН України та МОН 
Украї ни доктору фізико-математичних наук 
Каказею Глібу Миколайовичу; завідувачу від-
ділу Донець кого фізико-технічного інституту 
ім. О.О. Галкіна НАН України доктору фізико-
ма те матичних наук Левченку Георгію Георгійо-
вичу — за цикл робіт «Новітні багатофункціо-
нальні магнітні матеріали: від макросистем до 
наноструктур; властивості та застосування»;

• премію імені П.А. Тутковського 
провідному науковому співробітнику Феде-

ральної державної бюджетної установи «Россий-
ская национальная библиотека» доктору істо-
ричних наук Вяловій Світлані Олегівні; началь-
нику відділу Президії НАН України кандидату 
геолого-мінералогічних наук Палію Володимиру 
Михайловичу — за монографію «Олег Степано-
вич Вялов. Нариси життя та діяльності»;
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• премію імені В.І. Трефілова 
завідувачу відділу Інституту металофізики 

ім. Г.В. Курдюмова НАН України члену-ко рес-
понденту НАН України Ковалю Юрію Микола-
йовичу; провідному науковому співробітнику 
Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН 
України доктору технічних наук Лободюку Ва-
лентину Андрійовичу; провідному науковому 
співробітнику Федерального державного унітар-
ного підприємства «Центральний науково-до-
слідний інститут чорної металургії ім. І.П. Барді-
на» доктору фізико-математичних наук Естріну 
Еммануїлу Ісааковичу — за монографії «Дефор-
мационные и релаксационные явления при пре-
вращениях мартенситного типа», «Мартенсит-
ные превращения»;

• премію імені М.М. Доброхотова 
завідувачу кафедри Національної металургій-

ної академії України академіку НАН України Га-
сику Михайлу Івановичу; професору Гельсін-
ського технологічного університету доктору тех-
нічних наук Гасику Михайлу Михайловичу — за 
монографію «Электротермия кремния»;

• премію імені В.М. Хрущова 
заступнику директора Інституту електродина-

міки НАН України доктору технічних наук Ан-
тонову Олександру Євгеновичу; старшому нау-
ковому співробітнику Інституту електродинамі-
ки НАН України кандидату технічних наук 
Кіреєву Володимиру Георгійовичу; старшому 
науковому співробітнику Інституту електроди-
наміки НАН України кандидату технічних наук 
Петухову Ігорю Сергійовичу — за серію праць 
«Розробка наукових засад створення ефективних 
магнітоелектричних машин з декількома ступе-
нями свободи обертання ротора»;

• премію імені К.Д. Синельникова 
провідному науковому співробітнику Інститу-

ту електрофізики і радіаційних технологій НАН 
України доктору фізико-математичних наук Ка-
саткіну Юрію Олександровичу; директору Ін-
ституту електрофізики і радіаційних технологій 
НАН України члену-кореспонденту НАН Украї-
ни Клепікову Вячеславу Федоровичу; заступ-
нику директора Інституту електрофізики і радіа-
ційних технологій НАН України доктору технічних 
наук Литвиненку Володимиру Вікторовичу — за 
цикл робіт «Електрофізічні процеси в ядерних 

системах та конденсованих середовищах під 
опроміненням»;

• премію імені О.І. Бродського 
старшому науковому співробітнику Інституту 

фізико-органічної хімії і вуглехімії НАН України 
члену-кореспонденту НАН України Рудакову 
Єлисею Сергійовичу; в.о. завідувача відділу Ін-
ституту фізико-органічної хімії і вуглехімії НАН 
України доктору хімічних наук Лобачову Воло-
димиру Леонідовичу; старшому на уковому спів-
робітнику Інституту фізико-органічної хімії і вуг-
лехімії НАН України кандидату хімічних наук 
Литвиненку Сергію Леонідовичу — за цикл праць 
«Механізми окислення вуглеводнів і тіоефірів 
активованими формами пероксиду водню й ради-
калами ОН»;

• премію імені О.О. Богомольця  
директору Інституту фізіології ім. О.О. Бого-

мольця НАН України академіку НАН України 
Кришталю Олегу Олександровичу; заступнику 
директора ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ро-
моданова НАМН України» академіку НАМН 
України Цимбалюку Віталію Івановичу; асистенту 
кафедри Національного медичного університету 
ім. О.О. Богомольця кандидату медичних наук Мед-
ведєву Володимиру Вікторовичу — за цикл праць 
«Фізіологія та патологія аферентних систем моз-
ку: розкриття механізмів та розробка новітніх 
методів медичної корекції»;

• премію імені Д.К. Заболотного 
професору Одеського національного універси-

тету ім. І.І. Мечникова доктору біологічних наук 
Іваниці Володимиру Олексійовичу; старшому на-
уковому співробітнику Інституту мікробіології і 
вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України 
доктору біологічних наук Пасічник Лідії Анатолі-
ївні; заступнику директора Інституту мікробіоло-
гії і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України 
доктору біологічних наук Товкачу Федору Івано-
вичу — за цикл праць «Фітопатогенні бактерії — 
збудники особливо небезпечних хвороб рослин та 
їх автономні генетичні елементи»;

• премію імені Д.Ф. Чеботарьова  
завідувачу відділення ДУ «Інститут геронто-

логії ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» док-
тору медичних наук Ахаладзе Миколі Георгійо-
вичу; завідувачу відділу ДУ «Інститут геронто-
логії ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» 
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члену-кореспонденту НАМН України Кузнецо-
вій Світлані Михайлівні; професору ДУ «Інсти-
тут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН 
Ук раїни» доктору медичних наук Лішневській 
Вікторії Юріївні — за цикл праць «Нові підходи 
до діагностики, профілактики та лікування цере-
броваскулярної та кардіоваскулярної патології»;

• премію імені Ф.Г. Яновського  
завідувачу відділення ДУ «Національний ін-

ститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Янов-
ського НАМН України» доктору медичних наук 
Калабуху Ігорю Анатолійовичу; завідувачу відді-
лення ДУ «Національний інститут фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН Украї-
ни» кандидату медичних наук Хмелю Олегу Во-
лодимировичу; завідувачу відділення ДОККЛПО 
«Фтизіатрія» доктору медичних наук Савенкову 
Юрію Федоровичу — за монографію «Руковод-
ство по хирургии туберкулеза легких»;

• премію імені М.Г. Холодного  
головному науковому співробітнику Інститу-

ту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 
доктору біологічних наук Гелюті Василю Пет-
ровичу; завідувачу відділу Інституту ботаніки 
ім. М.Г. Холодного НАН України доктору біоло-
гічних наук Кондратюку Сергію Яковичу; за ві ду-
 вачу кафедри Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка доктору біологічних 
наук Терек Ользі Іштванівні — за цикл праць 
«Порівняльні дослідження молекулярно-біо ло-
гічних та фізіологічних процесів грибів та вищих 
рослин»;

• премію імені М.І. Туган-Барановського 
декану економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шев-
ченка члену-кореспонденту НАН України Бази-
левичу Віктору Дмитровичу; доценту Київсько-
го національного університету імені Тараса 
Шевченка кандидату економічних наук Гайдай 
Тетяні Вікторівні; професору Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка 
доктору економічних наук Гражевській Надії 
Іванівні — за цикл праць «Славетні постаті істо-
рії економічної думки України»;

• премію імені А.Ю.Кримського  
завідувачу відділу Інституту сходознавства 

ім. А.Ю. Кримського НАН України кандидату 
історичних наук Кіктенку Віктору Олексійовичу; 

старшому науковому співробітнику Інституту 
сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН Ук-
раїни кандидату історичних наук Огнєвій Олені 
Дмитрівні — за цикл праць «Філософсько-ре лі-
гій ні та наукові традиції Сходу в європейській 
культурі»;

• премію імені Ф.І. Шміта  
науковому співробітнику Інституту народо-

знавства НАН України кандидату мистецтво-
знавства Івашків Галині Михайлівні — за працю 
«Декор української народної кераміки ХVI — 
першої половини ХХ століть»;

• премію імені О.О. Потебні  
завідувачу кафедри Донецького національно-

го університету члену-кореспонденту НАН Укра-
їни Загнітку Анатолію Панасовичу — за працю 
«Теоретична граматика сучасної української 
мови. Морфологія. Синтаксис».

За підсумками конкурсу 2012 р., проведено-
го відділеннями Національної академії наук 
України, присуджено премії молодим ученим і 
студентам за кращі наукові роботи:

• молодшому науковому співробітнику Фі-
зи ко-технічного інституту низьких температур 
ім. Б.І. Вєркіна НАН України кандидату фізико-
ма тематичних наук Храбустовському Андрію 
Володимировичу; молодшому науковому спів-
робітнику Інституту прикладних проблем меха-
ніки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН 
України кандидату фізико-математичних наук 
Маньку Степану Степановичу — за цикл робіт 
«Асимптотичні й аналітичні методи дослідження 
спектральних характеристик диференціальних 
операторів»;

• аспіранту Національного авіаційного уні-
верситету Міхнєвій Галині Петрівні; молодшому 
науковому співробітнику Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка канди-
дату технічних наук Стелі Ігорю Олеговичу — за 
цикл робіт «Розробка методологічних та матема-
тичних засад інформаційних технологій широко-
го призначення»;

• аспірантам Інституту геотехнічної механіки 
ім. М.С. Полякова НАН України Буркову Ан-
дрію Олеговичу і Лещинському Сергію Олек-
сандровичу; інженеру І категорії Інституту гео-
технічної механіки ім. М.С. Полякова НАН Ук-
раїни Хворостян Людмилі Вікторівні — за роботу 
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«Удосконалення елементів анкерного кріплення 
гірничих виробок вугільних шахт»;

• науковому співробітнику Донецького фі зи ко -
технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН Украї-
ни кандидату фізико-математичних наук Дорош-
кевичу Олександру Сергійовичу — за цикл робіт 
«Розмірні електрокінетичні явища в нанопорош-
кових дисперсних системах на базі двоокису цир-
конію»;

• науковому співробітнику ДК «Укргазвидобу-
вання» кандидату геологічних наук Безрук Кате-
рині Олександрівні — за роботу «Геохімія ртуті у 
підземних водах геологічних структур пів нічно-за-
хідної частини Донецької складчастої споруди»;

• завідувачу лабораторії Фізико-механічного 
інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України канди-
дату технічних наук Винарю Василю Андрійови-
чу; молодшому науковому співробітнику Фізико-
механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН 
Ук раїни Гвоздецькому Володимиру Миколайо-
вичу; інженеру І категорії Фізико-механічного 
інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України Ступ-
ницькому Тарасу Романовичу — за цикл праць 
«Розробка нових газотермічних покриттів для 
відновлення та підвищення властивостей мета-
левих поверхонь, які експлуатуються в умовах 
тертя і корозії»;

• провідному інженеру-технологу Українсь ко-
го науково-дослідного інституту природних газів 
Шевченку Роману Олександровичу — за роботу 
«Управління електрокінетичними процесами для 
попередження і подолання аварій  при бурінні 
свердловин на нафту та газ»;

• молодшим науковим співробітникам ДУ 
«Інститут геохімії навколишнього середовища 
НАН України» Золкіну Ігорю Олеговичу, Мєд-
вєдєву Юрію Олеговичу, Стоколосу Максиму 
Олександровичу — за серію робіт «Розробка та 
удосконалення технічних засобів для комплек-
сного радіоекологічного моніторингу навколиш-
нього середовища»;

• асистенту Державного вищого навчального 
закладу «Український державний хіміко-техно-
логічний університет» кандидату технічних наук 
Шульзі Тетяні Федорівні; аспіранту Державного 
вищого навчального закладу «Український дер-
жавний хіміко-технологічний університет» Са-
лєю Андрію Аркадійовичу — за роботу «Елек-
троізоляційні склопокриття для маловуглецевої 
сталі та алюмінію»;

• молодшому науковому співробітнику Ін-
ституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН Ук-
раїни Шипшині Марії Сергіївні — за цикл робіт 
«Синаптична передача сомато-сенсорного сигна-
лу з периферії в ЦНС в умовах in vitro»;

• молодшому науковому співробітнику Інсти-
туту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України 
кандидату біологічних наук Балашову Ігорю Олек-
сандровичу — за серію робіт «Наземні молюски 
України: поширення, стан популяцій, охорона»;

• доценту Луганського державного універси-
тету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка кандида-
ту юридичних наук Калмикову Дмитру Олексан-
дровичу; професору Національної академії Служ-
би безпеки України кандидату юридичних наук 
Скулишу Віталію Євгеновичу; асистенту Націо-
нального університету «Юридична академія Ук-
раї ни імені Ярослава Мудрого» кандидату юри-
дичних наук Уваровій Олені Олександрівні — за 
серію праць «Проблеми підвищення ефективності 
правозастосування в Україні»;

• ученому секретарю Інституту народознав-
ства НАН України кандидату філологічних наук 
Дяківу Володимиру Михайловичу — за моно-
графію «Фольклор чудес» у підрадянській Украї-
ні 1920-х років»;

• студенту Національного університету «Львів-
ська політехніка» Кшановському Андрію Богда-
новичу — за роботу «Математичне моделювання, 
визначення та дослідження стаціонарного розпо-
ділу температури та спричинених ним напружень 
у тришаровій термочутливій пластині за склад-
ного теплообміну»;

• студентці Національної металургійної ака-
демії України Кащенко Надії Артурівні — за ро-
боту «Аналіз технології волочіння труб, розробка 
методики і комп’ютерної програми розрахунку 
параметрів волочіння»;

• студенту Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка Драпіковському 
Максиму Анатолійовичу — за серію робіт «Кіне-
тика фотоіндукованих електронних переходів в 
наноструктурах бактеріальних реакційних цен-
трів»;

• студенту магістратури Київського націо-
наль ного університету імені Тараса Шевченка 
Ободовському Юрію Олександровичу — за ро-
боту «Гідрологічний режим та гідроморфологічна 
оцінка екологічного стану річок басейну Верх-
ньої Тиси в умовах паводкової небезпеки»;
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• студенту магістратури Національної мета-
лургійної академії України Голубу Володимиру 
Анатолійовичу — за роботу «Розробка алгорит-
мів та програмного забезпечення параметрів ви-
робництва холоднодеформованих труб прокат-
кою на станах ХПТ»;

• студентці Донецького національного тех ніч-
ного університету Варавкіній Тетяні Юріївні — 
за роботу «Обґрунтування режимних та динаміч-
них параметрів насосно-ерліфтної установки»;

• студенту магістратури Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка 
Вовченку Володимиру Юрійовичу — за цикл ро-
біт «Просторово-часова структура взаємодіючої 
адронної системи у релятивістських ядро-ядер-
них зіткненнях»;

• студенту Національного авіаційного універ-
ситету Палагнюку Василю Володимировичу — за 
роботу «Дослідження впливу етандіолу-1,2 на ді-
електричні властивості поліетенового покриття»;

• студенту Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка Успенському Іго-
рю Георгійовичу — за роботу «Скринінг штамів 
біфідобактерій за пробіотичними показниками»;

• студенту Донецького національного уні-
верситету Колесникову Сергію Володимирови-
чу — за роботу «Оцінка сучасного стану та дина-
міки степової рослинності Донецької області за 
допомогою супутникової інформації»;

• студенту магістратури Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка Чу-
вардинському Владиславу Олександровичу — за 
цикл робіт «Конкурентоспроможність національ-
ної економіки України: проблеми та перспективи»;

• студенту Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка Шапошнікову Ан-
тіну Олеговичу — за роботу «Феномен невизна-
них держав на пострадянському просторі»;

• студентці магістратури Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка 
Плющ Богдані Олесівні — за серію праць «Ук-
раїнська проза в англомовних перекладах: особ-
ливості відтворення ідіостилю письменника».

За підсумками конкурсу 2012 р., проведеного 
відділеннями Національної академії наук України, 
грамотами Президії НАН України нагороджено:

• молодшого наукового співробітника Центру 
математичного моделювання Інституту приклад-
них проблем механіки і математики ім. Я.С. Під-

стригача НАН України кандидата технічних наук 
Лопуха Назарія Богдановича; провідного інже-
нера Центру математичного моделювання Інсти-
туту прикладних проблем механіки і математики 
ім. Я.С. Підстригача НАН України Білущака Юрія 
Ігоровича — за серію робіт «Математичне моде-
лювання процесів масоперенесення у випадко-
вих шаруватих та пористих структурах»;

• асистента Дніпропетровського національ-
ного університету імені Олеся Гончара Пипку 
Олександра Олександровича — за серію робіт 
«Вплив узагальнено нормальних підгруп на бу-
дову деяких класів груп»;

• старшого викладача Таврійського національ-
ного університету ім. В.І. Вернадського Войтиць-
кого Віктора Івановича — за цикл робіт «Задачі 
математичної фізики зі спектральним параметром 
у рівняннях і крайових умовах»;

• старшого викладача Таврійського національ-
ного університету ім. В.І. Вернадського кандидата 
фізико-математичних наук Полєтаєва Дмитра 
Олександровича — за серію робіт «Особ ливості 
моделювання та використання НВЧ апертурних 
резонаторних вимірювальних перетворювачів в 
діагностиці діелектричних об’єктів»;

• асистента Національної металургійної ака-
демії України Туріщева Віктора Володимирови-
ча — за роботу «Екологізація агломераційного 
виробництва шляхом удосконалення технології 
та устаткування»;

• аспіранта Національної металургійної ака-
демії України Чорноіваненко Катерину Олек-
сандрівну — за роботу «Формування структури 
поверхневого композитного шару підвищеної 
стійкості в сплавах типу швидкорізальних сталей 
при комплексній хіміко-термічній обробці»;

• завідувача відділу Українського науково-
до слідного інституту природних газів кандида-
та технічних наук Стецюка Сергія Михайло-
вича — за роботу «Збільшення гідравлічної 
ефективності промислових та міжпромислових 
газопроводів за рахунок оцінки впливу газорі-
динної суміші на їх пропускну здатність»;

• старшого наукового співробітника Україн-
ського науково-дослідного інституту природних 
газів кандидата технічних наук Діхтенка Кос-
тянтина Миколайовича — за роботу «Розробка і 
впровадження на промислах ДК «Укргазвидобу-
вання» інгібітора корозії на основі вітчизняної 
сировини»;
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• аспіранта Донецького національного уні-
верситету Берестнєву Юлію Василівну — за ро-
боту «Супрамолекулярна активація гідропер-
о ксидних ініціаторів радикально-ланцюгових 
процесів бромідами тетраалкіламонію»;

• молодшого наукового співробітника Тав-
рійського національного університету ім. В.І. Вер-
надського кандидата біологічних наук Ейсмонт 
Євгенію Володимирівну — за цикл робіт «Оцінка 
та корекція тривожності у дітей та підлітків. ЕЕГ-
дослідження та нейротерапія»;

• лаборанта Інституту проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН України Порожан Євгенію 
Олександрівну — за цикл робіт «Розкриття ме-
ханізмів відновлення природної толерантності 
при розвитку модельної патології розсіяного 
склерозу після застосування кріоконсервованих 
фетальних нервових клітин»;

• завідувача відділення ДУ «Інститут педіат-
рії, акушерства і гінекології НАМН України» 
Подольського Володимира Васильовича — за 
цикл робіт «Дослідження стану репродуктивно-
го здоров’я жінок, що перенесли хронічні запаль-
ні захворювання статевих органів та ризики роз-
витку у них акушерських і перинатальних пору-
шень під час вагітності»;

• лікаря-рентгенолога ДУ «Інститут ядерної 
медицини та променевої діагностики НАМН 
України» Логаніхіну Катерину Юріївну — за ро-
боту «МДКТ-перфузіографія у стадіюванні та 
визначенні поширеності пухлинного процесу у 
хворих на рак гортані»;

• аспіранта Інституту клітинної біології та гене-
тичної інженерії НАН України Степаненка Антона 
Ігоровича; студентку НТУУ «Київський політех-
нічний інститут» Степаненко Олену Василівну — 
за роботу «Моніторинг сортового матеріалу ріпа-
ку Brassica napus L. на наявність трансгенів, які 
обумовлюють стійкість до гербіцидів»;

• заступника начальника кафедри Одеського 
державного університету внутрішніх справ кан-
дидата юридичних наук Бокія Олександра Ми-
колайовича — за серію праць «Адміністративно-
правовий режим обігу зброї в Україні»; 

• начальника відділу Президії Національної 
академії правових наук України кандидата юри-
дичних наук Гетьмана Євгена Анатолійовича — 
за монографію «Кодифікація законодавства 
Ук раїни: загальна характеристика, особливості, 
види»; 

• наукового співробітника Інституту держави 
і права ім. В.М. Корецького НАН України канди-
дата юридичних наук Іванову Анастасію Юріїв-
ну — за монографію «Законодавчий процес і за-
конодавча техніка в період Центральної Ради, 
Гетьманату П.П. Скоропадського та Директорії»; 

• асистента Національного університету «Юри-
дична академія України імені Ярослава Мудрого» 
кандидата юридичних наук Петришину Марину 
Олександрівну — за монографію «Нормотворча 
діяльність в органах місцевого самоврядування в 
Україні»; 

• доцента Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара кандидата полі-
тичних наук Третяка Олексія Анатолійовича — 
за монографію «Публічна сфера політики демо-
кратичного суспільства: теоретико-концепту аль-
ні засади і напрями структурної еволюції»; 

• старшого викладача Харківського націо-
нального університету ім. В.Н. Каразіна канди-
дата юридичних наук Усеінову Ганну Сергіїв-
ну — за серію робіт (монографії: «Становлення 
та розвиток судової системи України 1921–
1929 років. Історико-правовий аналіз»; «Адво-
катура УРСР 1921–1929 років»); 

• асистента Національного університету «Юри-
дична академія України імені Ярослава Мудрого» 
кандидата юридичних наук Федчишина Сергія 
Анатолійовича — за монографію «Дипломатичне 
представництво України за кордоном: су часні 
проб леми організації та правового забезпечення»; 

• доцента Національного університету «Юри-
дична академія України імені Ярослава Мудро-
го» кандидата юридичних наук Черкашину Ма-
рину Костянтинівну — за монографію «Юридич-
ні гарантії права природокористування»;

• наукового співробітника Інституту сходо-
знавства ім. А.Ю. Кримського НАН України 
кандидата філологічних наук Петрову Юлію 
Іванівну — за монографію «Єгипетський діалект 
арабської мови: специфіка структури та функ-
ціонування»;

• студентку Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка Ісаєву Карину 
Олек сандрівну — за роботу «Стійкі нелінійні струк-
тури в двокомпонентних Бозе-кон ден  са тах»;

• студента Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка Усенка Андрія 
Павловича — за роботу  «Аналіз геотермічних 
параметрів на нафтогазових родовищах північно-
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за хідної частини Дніпровсько-Донецької запа-
дини»;

• студента Донецького національного техніч-
ного університету Атрощенка Дениса Олексан-
дровича — за роботу «Обоснование режимных 
параметров эрлифтной установки»;

• студентку Одеського національного полі-
технічного університету Бондар Анастасію Олек-
сандрівну — за роботу «Дослідження ефектив-
ності запровадження інтерактивної системи га-
рантованого електропостачання із застосуванням 
відновлювальних джерел енергії в Одеському 
регіоні»;

• студентку Одеського національного полі-
технічного університету Гришину Ольгу Воло-
димирівну — за роботу «Дослідження заміщення 
традиційних джерел тепла сонячними колекто-
рами в умовах ОНПУ»;

• студента Донецького національного універ-
ситету Підлипаєва Сергія Сергійовича — за ро-
боту «Спектральная плотность излучения, воз-
бужденного в алмазоподобной нанопленке полем 
бета-частицы»;

• студентку Одеського національного полі-
технічного університету Сайтарли Світлану Вік-
торівну — за роботу «Дослідження реологічних 
властивостей гідрованих 1,2-олігобутадієнів та 
наповнених композицій на їх основі»;

• студентку магістратури Донецького націо-
нального університету Петрову Ірину Павлівну — 
за роботу «Облікова політика підприємства як ін-
струмент організації бухгалтерського обліку»;

• студентку Донецького національного уні-
верситету Вахрамеєву Ганну Вікторівну — за ро-
боту «Культ Деметры в Боспорском царстве: 
(VІ–ІІІ вв. до н.э.)»; 

• студентку Національної академії внутрішніх 
справ МВС України Гришину Ірину Олегівну — за 
роботу «Кримінальна відповідальність за статеві 
зносини з особою, яка не досягла статевої зрі-
лості»; 

• студента Донецького національного уні-
верситету Кирницького Олега Володимирови-
ча — за роботу «Циклічно-хвильова динаміка 
харизматичного лідерства в загальноісторично-
му політичному процесі: природа та особливості 
прояву»; 

• студентку Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ Козаченко Ма-
рію Володимирівну — за роботу «Конституційно-
правова відповідальність як гарантія демокра-
тичного розвитку держави та суспільства»; 

• студента Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка Козіка Юрія 
Олександровича — за роботу «Філософія Людві-
га Вітгенштайна у традиції англо-американської 
філософії релігії»; 

• студентку Донецького національного уні-
верситету Новиченко Анну Сергіївну — за робо-
ту «Феномен японського ніндзя в контексті гло-
балізації культури»; 

• студентку Донецького національного уні-
верситету Руденко Анну Федорівну — за роботу 
«Парламентська кампанія 2012 року в Україні: 
маркетинговий вимір»; 

• студентку Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка Сторожко Те-
тяну Сергіївну — за роботу «Київська астроно-
мічна обсерваторія університету Св. Володимира 
(1830–1860-ті рр.): передумови виникнення та 
початковий етап наукової діяльності»; 

• курсанта Національної академії внутрішніх 
справ Титко Анну Василівну — за роботу «Актуа-
лізація функціонування інституту присяжних-
засідателів у цивільному судочинстві»; 

• курсанта Національної академії внутрішніх 
справ Черняховського Богдана Вікторовича — 
за роботу «Реформування слідчих підрозділів 
МВС України в сучасних умовах»; 

• студентку Національної академії внутріш-
ніх справ Шут Ганну Сергіївну — за роботу «Ти-
пологічні чинники стилю лідерства у студентів».




