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ТАЛАНОВИТІ МОЛОДІ ВЧЕНІ
ТА СТУДЕНТИ ОТРИМАЛИ
ПРЕМІЇ НАН УКРАЇНИ ЗА КРАЩІ
НАУКОВІ РОБОТИ І ГРАМОТИ
ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
12 квітня 2019 р. у Великому конференц-залі НАН України відбулася церемонія урочистого нагородження лауреатів премій НАН України за кращі
наукові роботи, а також вручення молодим ученим і студентам грамот
Президії НАН України.

Постановою Президії НАН України від 13.02.2019 № 41 (див.
додаток) за результатами конкурсу 2018 р. 14 наукових робіт
молодих учених і 12 наукових робіт студентів було відзначено
преміями НАН України. Постановою Президії НАН України від
13.02.2019 № 42 (див. додаток) за досягнення у розробленні важливих наукових проблем та з метою заохочення молодих учених
і студентів до науково-дослідницької роботи за підсумками конкурсу 2018 р. було прийнято рішення про нагородження грамотами Президії НАН України 24 наукових робіт молодих учених
і студентів. 12 квітня 2019 р. у Великому конференц-залі НАН
України відбулося урочисте нагородження лауреатів премій
НАН України за кращі наукові роботи, а також вручення молодим ученим і студентам грамот Президії НАН України.
У заході взяли участь перший віце-президент НАН України,
голова Секції фізико-технічних та математичних наук НАН
України академік Антон Григорович Наумовець, перший віцепрезидент НАН України академік Володимир Павлович Горбулін, віце-президент НАН України, голова Секції хімічних і
біологічних наук НАН України академік Вячеслав Григорович
Кошечко, віце-президент НАН України, академік Сергій Іванович Пирожков, віце-президент НАН України, голова Комісії по
роботі з науковою молоддю НАН України академік Анатолій
Глібович Загородній, головний учений секретар НАН України
академік Вячеслав Леонідович Богданов, а також академікисекретарі відділень НАН України.
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Головуючий на засіданні академік А.Г. Наумовець зачитав вітання учасникам зібрання від
Президента НАН України академіка Бориса
Євгеновича Патона, в якому зазначалося, що
Україна має великий науковий потенціал: тут
сформувалися самобутні напрями наукових
досліджень, визнані наукові школи, здобутки
яких є вагомими для науки. Президент Академії у своєму зверненні підкреслив, що Національна академія наук України потребує нової
генерації молодих учених, які мають інноваційне мислення, оскільки наука може успішно
розвиватися лише за умови активної участі
талановитої молоді. На завершення вітання
академік Б.Є. Патон побажав молодим ученим
і студентам цікавих наукових відкриттів, відмінного навчання, плідної роботи, творчої наснаги та вагомих здобутків в ім’я України.
З вітальними словами до присутніх звернулися також академік Анатолій Глібович Загородній, академік-секретар Відділення біохімії,
фізіології і молекулярної біології НАН України, директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України академік Сергій Васильович Комісаренко, академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства
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НАН України, директор Інституту літератури
ім. Т.Г. Шевченка НАН України академік Микола Григорович Жулинський та директор Київського академічного університету НАН України та МОН України член-кореспондент НАН
України Олександр Анатолійович Кордюк.
Далі відбулася церемонія урочистого вручення дипломів лауреатів премій НАН України для
молодих учених і студентів за кращі наукові роботи та грамот Президії НАН України.
Сніжана Мазуренко
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
13 лютого 2019 р.

№ 41

Про присудження премій НАН України
для молодих учених і студентів
за кращі наукові роботи
за підсумками конкурсу 2018 р.
За підсумками конкурсу 2018 p., проведеного відділеннями Національної академії наук України, Президія НАН України постановляє присудити премії за кращі наукові роботи:
Молодим ученим:
• Кузю Антону Мирославовичу, кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України; Репетило Софії Михайлівні, кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України — за роботу «Нелокальні
крайові задачі за часовою змінною для еволюційних рівнянь»;
• Берчуну Ярославу Олександровичу, аспіранту Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України — за роботу «Математичне моделювання та хвильова діагностика залізобетонних паль»;
• Кабаннику Сергію Миколайовичу, молодшому науковому співробітнику Інституту проблем міцності
ім. Г.С. Писаренка НАН України — за роботу «Закономірності впливу кута натікання набігаючого дозвукового потоку та приведеної частоти коливань лопаток на динамічну стійкість лопаткових вінців осьових
компресорів авіаційних ГТД»;
• Балізі Василю Ярославовичу, молодшому науковому співробітнику Інституту фізики конденсованих
систем НАН України — за теоретичне виявлення ефектів фрустрацій у квантових антиферомагнетиках;
• Сплодитель Анастасії Олегівні, кандидату географічних наук, молодшому науковому співробітнику
Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України — за роботу «Ландшафти національного природного парку «Нижньосульський» та їх сучасний еколого-геохімічний стан»;
• Хабурському Ярославу Мирославовичу, кандидату технічних наук, науковому співробітнику Фізикомеханічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України; Штойку Івану Павловичу, молодшому науковому
співробітнику Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України — за роботу «Нові підходи в
моделюванні та запобіганні росту втомних тріщин у трубопроводах з урахуванням їх корозійноводневої
деградації»;
• Лисенко Юлії Юріївні, кандидату технічних наук, старшому викладачу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — за серію робіт «Розробка
алгоритму управління та оптимізація теплоспоживання адміністративної будівлі при експлуатації індивідуального теплового пункту»;
• Толмачовій Галині Миколаївні, кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» — за цикл робіт «Дослідження методом наноіндентування механічних властивостей наноструктурних захисних покриттів, радіаційно-стійких
сталей та високоентропійних сплавів для матеріалознавчого забезпечення розвитку атомної енергетики»;
• Міхальовій Олені Анатоліївні, кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Інституту фізичної
хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України; Литвиненку Антону Сергійовичу, кандидату хімічних наук,
молодшому науковому співробітнику Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України — за
роботу «Вплив структури координаційних сполук 3d- і 4f-металів і нанокомпозитів на їх основі на електронну будову, спектральнолюмінесцентні характеристики та електрокаталітичну активність у реакціях знешкодження галогеновмісних органічних сполук»;
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• Кропивку Сергію Вікторовичу, кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику
Інституту молекулярної біології і генетики НАН України — за цикл праць «Функціонування адаптерних
білків родини інтерсектинів ITSN1 та ITSN2, білків інвадоподій TKS4, TKS5 та актин-регулюючих білків
родини верпролінів CR16 та WIP»;
• Винокурову Денису Сергійовичу, кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту
ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України; Ємельяновій Світлані Миколаївні, кандидату біологічних наук,
науковому співробітнику Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України — за цикл праць «Класифікація рослинності України: на основі фітосоціологічних баз даних та сучасних алгоритмів їх аналізу»;
• Токуновій Анастасії Володимирівні, кандидату юридичних наук, старшому науковому співробітнику
Інституту економіко-правових досліджень НАН України — за цикл робіт «Пріоритети підвищення ефективності публічного управління: економіко-правовий аспект»;
• Данилюку Юрію Васильовичу, кандидату юридичних наук, завідувачу сектору Інституту законодавства Верховної Ради України; Оржаховській Аллі Анатоліївні, кандидату юридичних наук, завідувачу
сектору Інституту законодавства Верховної Ради України; Турчинову Кирилу Олександровичу, доктору
філософії, заступнику Генерального директора ТОВ «МЦ-ОФІС» — за цикл робіт «Трансформація конституційних відносин в Україні в контексті новітніх викликів»;
• Григорчук Юлії Миколаївні, кандидату філологічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України — за працю «Проза Віри Вовк: виміри сакрального».
Студентам вищих навчальних закладів:
• Сухоребській Дар’ї Дмитрівні, студентці магістратури Харківського національного університету
ім. В.Н. Каразіна — за роботу «Прості замкнені геодезичні на правильних тетраедрах у просторі Лобачевського»;
• Криловій Наталії Анатоліївні, магістру Національної металургійної академії України — за роботу
«Багатопроцесорна система для розв’язування прикладних задач одного типу»;
• Кабановському Данилу Івановичу, студенту Національної металургійної академії України — за роботу
«Удосконалення системи закріплення конвертера ємністю 160 т та діагностування його технічного стану»;
• Івахненку Олегові Володимировичу, студенту магістратури Харківського національного університету
ім. В.Н. Каразіна — за моделювання низки квантових явищ з використанням класичної системи зв’язаних
осциляторів;
• Красніковій Олені Олександрівні, студентці магістратури Київського національного університету
імені Тараса Шевченка — за роботу «Розробка та випробування нового резонансного методу вимірювання
пружних властивостей гірських порід»;
• Рубану Володимиру Олександровичу, студенту Національної металургійної академії України — за
роботу «Моделювання гідродинаміки ковшової ванни при продувці через донні дуттєві пристрої»;
• Таргонському Владиславу Анатолійовичу, студенту Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — за роботу «Аналіз мультиагентних систем
керування споживачами електроенергії в локальних інтелектуальних електромережах»;
• Ткаченку Вадиму Вікторовичу, студенту Інституту енергетики та комп’ютерно-інтегрованих технологій Одеського національного політехнічного університету — за роботу «Вдосконалення системи управління
процесом генерації пари на АЕС підвищеної безпеки»;
• Лічінакі Олексії Віталіївні, студенці Одеського національного політехнічного університету — за роботу «Пошук інгібіторів тирозинази серед похідних бензиліденаніліну»;
• Шевчук Діані Павлівні, студентці магістратури Державної наукової установи «Київський академічний університет» — за роботу «Вплив хронічного запалення на синаптичну активність у проекційних нейронах дорсального рогу щура»;
• Гавриленку Олександру Олександровичу, студенту магістратури Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка — за роботу «Відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, як деструктивний фактор економічної безпеки держави»;
• Столяр Анні Олександрівні, студентці магістратури Київського національного університету імені
Тараса Шевченка — за роботу «Особливості особистісних рис учасників шкільного булінгу в підлітковому
віці».
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
13 лютого 2019 р.

№ 42

Про нагородження грамотами
за підсумками конкурсу 2018 р.
За досягнення в розробленні важливих наукових проблем та з метою заохочення молодих учених і
студентів вищих навчальних закладів України до науково-дослідницької роботи за підсумками конкурсу
2018 p., проведеного відділеннями Національної академії наук України, Президія НАН України постановляє нагородити грамотами Президії НАН України:
Молодих учених:
• Лактіонова Івана Сергійовича, кандидата технічних наук, доцента Донецького національного технічного університету; Лебедєва Владислава Андрійовича, магістранта Донецького національного технічного
університету — за роботу «Комп’ютеризовані технології моніторингу та керування мікрокліматом виробництв із захищеними ґрунтами»;
• Сліпченко Катерину Вячеславівну, молодшого наукового співробітника Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України — за цикл праць «Закономірності формування структури та властивостей композитів інструментального призначення на основі кубічного нітриду бору зі зв’язками з карбідів
і нітридів хрому та ванадію»;
• Місірука Івана Олександровича, молодшого наукового співробітника Інституту фізики плазми Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України; Мальцева Тараса Віталійовича, аспіранта Харківського національного технічного університету сільського господарства
імені Петра Василенка; Коваленко Ольгу Володимирівну, інженера І категорії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна — за цикл праць «Ефективні нанопокриття для промислового використання»;
• Сидоренко Ольгу Сергіївну, кандидата біологічних наук, в.о. старшого наукового співробітника Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України — за цикл робіт «Дослідження сфероїдогенезу
та пластичності клітин наднирникових залоз у культурі in vitro та розробка способів їх довгострокового
зберігання»;
• Макашову Олену Євгенівну, кандидата біологічних наук, в.о. молодшого наукового співробітника Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України — за цикл робіт «Вплив антиоксидантів на стан
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• Предка Дениса Єрофейовича, кандидата філософських наук, асистента кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка — за монографію «Релігійні почуття: сутність та особливості
прояву»;
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Шевченка — за цикл робіт «Особливості функціонування УАПЦ у незалежній Україні»;
• Ґач Наталію Олегівну, асистента кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка — за серію праць «Дискурсивний аналіз у контексті когнітивної лінгвістики та перекладознавства»;
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управління Одеського національного політехнічного університету — за роботу «Енергетичні спектри сповільнення нейтронів реакцій синтезу T(dI, n)4He та D(d, n)4He в термоядерній плазмі»;
• Приходько Євгенію Євгеніївну, студентку Національної металургійної академії України — за роботу
«Стратегічні альтернативи управління персоналом в умовах трансформації ринку праці».

ISSN 1027-3239. Вісн. НАН України, 2019, № 5

105

