ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
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Про присудження Національною
академією наук України премій
імені видатних учених України
за підсумками конкурсу 2010 р.

За підсумками конкурсу 2010 р., проведеного відділеннями
Національної академії наук України, та відповідно до Положення про
премії імені видатних учених України Президія НАН України
постановляє:
1. Присудити:
– премію імені М.Г.Крейна – Березанському Юрію Макаровичу,
академіку НАН України, головному науковому співробітнику Інституту
математики НАН України; Лангеру Гайнцу, професору Віденського
технічного університету, члену-кореспонденту Австрійської академії
наук; Нудельману Адольфу Абрамовичу, кандидату фізикоматематичних наук, доценту Одеської національної академії харчових
технологій, – за цикл робіт «Проблема моментів і близькі питання,
пов’язані зі спектральною теорією операторів»;
– премію імені О.В.Погорєлова – Борисенку Олександру
Андрійовичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу кафедри
Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна; Решетняку
Юрію Григоровичу академіку РАН; Дісканту Валентину Івановичу,
доктору фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Черкаського
державного технологічного університету, – за цикл наукових праць
«Геометрія підмноговидів і аналітичні методи в теорії підмноговидів»;
– премію імені А.О.Дородніцина – Журавльову Юрію Івановичу,
академіку РАН, заступнику директора Обчислювального центру
ім.А.О.Дородніцина РАН; Коваленку Ігорю Миколайовичу, академіку
НАН
України,
завідувачу
відділу
Інституту
кібернетики
ім.В.М.Глушкова
НАН
України;
Летичевському
Олександру
Адольфовичу, академіку НАН України, завідувачу відділу Інституту
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кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України, – за цикл робіт
«Інформаційні технології створення високонадійних та якісних
комп’ютерних систем»;
– премію імені О.К.Антонова – Кубенку Веніаміну Дмитровичу,
академіку НАН України, заступнику директора Інституту механіки
ім.С.П.Тимошенка НАН України, – за цикл праць «Динамічні процеси в
тілах та елементах конструкцій при взаємодії з пружним або рідинним
середовищем»;
– премію імені Г.С.Писаренка – Бабенку Андрію Єлісейовичу,
доктору технічних наук, професору Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут»; Бобирю
Миколі Івановичу, доктору технічних наук, директору механікомашинобудівного інституту Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут»; Лебедєву Анатолію
Олексійовичу, академіку НАН України, головному науковому
співробітнику Інституту проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАН
України, – за комплекс підручників і навчальних посібників з механіки
деформівного твердого тіла та механіки матеріалів;
– премію імені С.Я. Брауде – Вакуліку Віктору Григоровичу,
старшому науковому співробітнику Науково-дослідного інституту
астрономії Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна;
Мінакову Анатолію Олексійовичу, доктору фізико-математичних наук,
завідувачу відділу Радіоастрономічного інституту НАН України;
Тирнову Олегу Федоровичу, кандидату фізико-математичних наук,
завідувачу кафедри Харківського національного університету
ім.В.Н.Каразіна, – за цикл робіт «Статистичний аналіз поширення
електромагнітних хвиль у випадково-неоднорідних середовищах»;
– премію імені Б.І.Вєркіна – Ковдрі Юрію Захаровичу, доктору
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітнику
Фізико-технічного інституту низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН
України (посмертно); Сивоконю Віталію Юхимовичу кандидату фізикоматематичних наук, старшому науковому співробітнику Фізикотехнічного інституту низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України;
Соколову Святославу Сергійовичу, доктору фізико-математичних наук,
провідному науковому співробітнику Фізико-технічного інституту
низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України, – за цикл робіт
«Ефекти упорядкування та колективні явища у низьковимірних системах
електронів над рідким гелієм»;
– премію імені О.С.Давидова – Коломійцю Володимиру
Михайловичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу
Інституту ядерних досліджень НАН України; Сименогу Івану
Васильовичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу
Інституту теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України; Шломо
Шалому, керівнику дослідницької групи Циклотронного інституту при
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Техаському університеті (США), – за цикл робіт «Колективні ефекти в
атомних ядрах»;
– премію імені Н.Д.Моргуліса – Анісімову Ігорю Олексійовичу,
доктору фізико-математичних наук, декану Київського національного
університету імені Тараса Шевченка; Ільченку Василю Васильовичу,
доктору фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Київського
національного університету імені Тараса Шевченка; Федорусу Олексію
Григоровичу, доктору фізико-математичних наук, старшому науковому
співробітнику Інституту фізики НАН України, – за цикл робіт
«Генерація та динаміка електронних пучків у плазмі»;
– премію імені П.А.Тутковського – Гурову Євгену Петровичу,
доктору
геолого-мінералогічних
наук,
старшому
науковому
співробітнику Інституту геологічних наук НАН України, – за серію
наукових праць, присвячених проблемі взаємодії Землі з космічною
речовиною;
– премію імені Є.О.Патона – Назарчуку Зіновію Теодоровичу,
академіку НАН України, заступнику директора Фізико-механічного
інституту ім.Г.В.Карпенка НАН України; Недосєці Анатолію Яковичу,
доктору
технічних
наук,
завідувачу
відділу
Інституту
електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України; Скальському
Валентину Романовичу, доктору технічних наук, завідувачу відділу
Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН України, – за цикл
праць «Акустико-емісійна діагностика матеріалів і конструкцій»;
– премію імені Г.В.Карпенка – Косторнову
Анатолію
Григоровичу, академіку НАН України, завідувачу відділу Інституту
проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України; Фущич
Ользі Іванівні, кандидату технічних наук, старшому науковому
співробітнику Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
України,
Чевичеловій
Тетяні
Михайлівні,
науковому
співробітнику Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН України, – за цикл робіт «Створення нового класу композиційних
матеріалів триботехнічного призначення з елементами самоорганізації
у процесах направленого трибосинтезу для експлуатації в екстремальних
умовах»;
– премію імені Г.Ф.Проскури – Кравченку Олегу Вікторовичу,
кандидату технічних наук, заступнику директора Інституту проблем
машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України; Суворовій Ірині
Георгіївні, доктору технічних наук,
провідному науковому
співробітнику Інституту проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН України; Бастєєву Андрію Володимировичу, доктору фізикоматематичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту
проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України, – за цикл
наукових робіт «Створення науково-практичних основ інтенсифікації
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фізико-хімічних та гідродинамічних процесів в технологіях видобутку,
переробки й споживання вуглеводневих енергоносіїв»;
– премію імені С.О.Лебедєва – Денисюку Сергію Петровичу,
доктору технічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту
електродинаміки НАН України; Дубовському Сергію Васильовичу,
доктору технічних наук, завідувачу відділу Інституту загальної
енергетики НАН України; Павловському Всеволоду Віталійовичу,
кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту
електродинаміки НАН України, – за цикл наукових праць: «Проблеми
управління та забезпечення стійкості об’єднаних енергосистем в умовах
лібералізації ринку електроенергії»;
– премія імені О.І.Лейпунського – Булавіну Леоніду
Анатолійовичу, академіку НАН України, завідувачу кафедри Київського
національного університету імені Тараса Шевченка; Слісенку Василю
Івановичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу
Інституту ядерних досліджень НАН України; Клепку Валерію
Володимировичу, доктору фізико-математичних наук, заступнику
директора Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, –
за цикл робіт «Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ»;
– премію імені А.І.Кіпріанова – Андронаті Сергію Андрійовичу,
академіку НАН України, директору Фізико-хімічного інституту
ім.О.В.Богатського НАН України; Головенку Миколі Яковичу,
академіку НАМН України, завідувачу відділу Фізико-хімічного
інституту ім.О.В.Богатського НАН України; Редеру Анатолію
Семеновичу, кандидату хімічних наук, Генеральному директору
Товариства з додатковою відповідальністю «ІНТЕРХІМ», – за цикл
наукових праць «Снотворний і анксіолітичний засіб левана (циназепам).
Розробка, властивості, впровадження»;
– премію імені М.М.Амосова – Зіньковському Михайлу
Францевичу, члену-кореспонденту НАМН України, завідувачу
відділення ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені
М.М.Амосова НАМН України», – за монографію «Врожденные пороки
сердца»;
– премію імені В.П.Комісаренка – Чайковському Юрію
Богдановичу, члену-кореспонденту НАМН України, начальнику відділу
Вищої атестаційної комісії України; Дєльцовій Олені Іванівні, доктору
медичних наук, професору Івано-Франківського національного
медичного університету; Геращенку Сергію Борисовичу, доктору
медичних наук, завідувачу кафедри Івано-Франківського національного
медичного університету, – за монографію «Міжтканинні взаємодії
периферійного нерва в нормі та патології»;
– премію імені О.В.Палладіна – Співаку Миколі Яковичу,
члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу Інституту
мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного НАН України; Лазаренко
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Людмилі Миколаївні, доктору біологічних наук, провідному науковому
співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН України; Жолобак Надії Михайлівні, кандидату біологічних наук,
докторанту Інституту мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН України, – за цикл наукових праць «Молекулярно-біологічні
особливості інтерфероногенезу та створення науково обґрунтованих
підходів до використання препаратів інтерферону і їх індукторів при
патології»;
– премію імені В.Я.Юр’єва – Дубровні Оксані Василівні,
доктору біологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту
фізіології рослин і генетики НАН України; Чугунковій Тетяні
Володимирівні, доктору біологічних наук, завідувачу відділу Інституту
фізіології рослин і генетики НАН України; Лялько Ірині Іванівні,
кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику
Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, – за цикл праць
«Створення нових форм буряків генетичними та біотехнологічними
методами»;
– премію імені І.І.Шмальгаузена – Афанасьєву Сергію
Олександровичу, кандидату біологічних наук, завідувачу відділу
Інституту гідробіології НАН України; Гончаренко Наталії Іванівні,
кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику
Інституту гідробіології НАН України; Долинському Валентину
Леонідовичу, кандидату біологічних наук, старшому науковому
співробітнику Інституту гідробіології НАН України, – за цикл праць
«Раритетна іхтіофауна як показник екологічного стану річок України»;
– премію імені М.І.Туган-Барановського – Лібановій Еллі
Марленівні, академіку НАН України, директору Інституту демографії та
соціальних досліджень ім.М.В.Птухи НАН України; Макаровій Олені
Володимирівні, доктору економічних наук, заступнику директора
Інституту демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи НАН
України; Черенько Людмилі Миколаївні, кандидату економічних наук,
завідувачу відділу Інституту демографії та соціальних досліджень
ім.М.В.Птухи НАН України, – за цикл наукових праць з проблем
бідності (6 монографій);
– премію імені М.І.Костомарова – Онищенку Олексію
Семеновичу, академіку НАН України, генеральному директору
Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського; Яременко Лідії
Миколаївні, кандидату історичних наук, директору Інституту
архівознавства Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського;
Старовойт Світлані Володимирівні, кандидату історичних наук,
завідувачу відділу Інституту архівознавства Національної бібліотеки
України ім.В.І.Вернадського, – за цикл праць з історії науки та
історичного джерелознавства;
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– премію імені М.П.Василенка – Гриценку Івану Сергійовичу,
доктору юридичних наук, декану Київського національного
університету імені Тараса Шевченка; Пархоменко Наталії Миколаївні,
доктору юридичних наук, вченому секретарю Інституту держави і права
ім.В.М.Корецького НАН України; Фурсі Світлані Ярославівні, доктору
юридичних наук, завідувачу кафедри Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, – за цикл праць «Проблеми
розвитку матеріального і процесуального права»;
– премію
імені
І.Я.Франка
–
Ушкалову
Леоніду
Володимировичу, доктору філологічних наук, професору Харківського
національного педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди, – за працю
«Григорій Сковорода. Повна академічна збірка творів» (упорядкування,
передмова, коментарі та примітки).
2. Вручити дипломи про присудження премій імені видатних
учених України на Загальних зборах НАН України.

Президент
Національної академії наук України
академік НАН України

Б.Є.Патон

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України

А.Г.Загородній

