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Про присудження Національною
академією наук України премій
імені видатних учених України
за підсумками конкурсу 2011 р.

За підсумками конкурсу 2011 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.М.Боголюбова – Загородньому Анатолію
Глібовичу, академіку НАН України, директору Інституту теоретичної
фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України; Макарову Володимиру
Леонідовичу, академіку НАН України, завідувачу відділу Інституту
математики НАН України; Матвєєву Віктору Анатолійовичу, академіку
РАН, директору Інституту ядерних досліджень РАН, – за цикл робіт
«Розвиток ідей М.М.Боголюбова у теоретичній та математичній фізиці»;
– премію імені М.В.Остроградського – Котлярову Володимиру
Петровичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу
Фізико-технічного інституту низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН
України; Самойленку Валерію Григоровичу, доктору фізикоматематичних наук, завідувачу кафедри Київського національного
університету імені Тараса Шевченка; Шепельському Дмитру
Георгійовичу, доктору фізико-математичних наук, провідному
науковому співробітнику Фізико-технічного інституту низьких
температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України, – за серію праць «Аналітичні та
асимптотичні методи в теорії інтегровних систем»;
– премію імені В.С.Михалєвича – Кривоносу Юрію
Георгійовичу, академіку НАН України, заступнику директора Інституту
кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України; Краку Юрію Васильовичу,
доктору фізико-математичних наук, професору кафедри Київського
національного університету імені Тараса Шевченка; Кулясу Анатолію
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Івановичу, кандидату технічних наук, ученому секретарю Інституту
кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України, – за цикл робіт «Методи та
інформаційні технології синтезу, аналізу і оптимізації складних
комунікаційних систем»;
– премію імені С.П.Тимошенка – Дирді Віталію Ілларіоновичу,
доктору технічних наук, завідувачу відділу Інституту геотехнічної
механіки ім.М.С.Полякова НАН України; Карнаухову Василю
Гавриловичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу
Інституту механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України; Кобцю Анатолію
Степановичу, кандидату технічних наук, ректору Дніпропетровського
державного аграрного університету, – за цикл праць «Прикладна
механіка деформування та руйнування пружно-спадкових середовищ»;
– премію імені В.Є.Лашкарьова – Морозовській Ганні
Миколаївні, доктору фізико-математичних наук, старшому науковому
співробітнику Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН України; Свєчнікову Георгію Сергійовичу, кандидату фізикоматематичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту
фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України; Єлісєєву
Євгену Анатолійовичу, доктору фізико-математичних наук, провідному
науковому співробітнику Інституту проблем матеріалознавства
ім.І.М.Францевича НАН України, – за цикл робіт «Локальні
електрофізичні
властивості
сегнетоелектриків-напівпровідників:
формування доменних стінок і нанодоменів»;
– премію
імені
А.Ф.Прихотько
–
Резнікову
Юрію
Олександровичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу
Інституту фізики НАН України; Решетняку Віктору Юрійовичу, доктору
фізико-математичних наук, професору Київського національного
університету імені Тараса Шевченка; Ярощуку Олегу Васильовичу,
кандидату
фізико-математичних
наук,
старшому
науковому
співробітнику Інституту фізики НАН України, – за цикл робіт «Фізичні
основи та прикладні аспекти фотоорієнтації рідких кристалів»;
– премію
імені
І.Пулюя
–
Боровику
Олександру
Олександровичу, кандидату фізико-математичних наук, старшому
науковому співробітнику Інституту електронної фізики НАН України;
Гомонай Ганні Миколаївні, кандидату фізико-математичних наук,
старшому науковому співробітнику Інституту електронної фізики НАН
України; Реметі Євгену Юрійовичу, кандидату фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітнику Інституту електронної фізики
НАН України, – за цикл робіт «Кореляційні ефекти в процесах пружного
розсіювання, збудження та іонізації атомів і іонів при зіткненнях
з електронами»;
– премію імені Є.П.Федорова – Харченко Ніні Василівні,
доктору
фізико-математичних
наук,
провідному
науковому
співробітнику Головної астрономічної обсерваторії НАН України;
Федорову Петру Миколайовичу, кандидату фізико-математичних наук,
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завідувачу лабораторії Науково-дослідного інституту астрономії
Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна, – за цикл
робіт «Каталоги зоряних даних як інструменти астрономічних
досліджень»;
– премію імені С.І.Субботіна – Тіркелю Михайлу Годельовичу,
кандидату технічних наук, заступнику директора Українського
державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту
гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України;
Глухову Олександру Олександровичу, доктору технічних наук,
завідувачу відділу Українського державного науково-дослідного і
проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і
маркшейдерської справи НАН України; Анциферову Вадиму
Андрійовичу, кандидату технічних наук, старшому науковому
співробітнику Українського державного науково-дослідного і проектноконструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і
маркшейдерської справи НАН України, – за монографію «Изучение
газоносности угленосной толщи»;
– премію імені І.М.Францевича – Бейгельзімеру Якову
Юхимовичу, доктору технічних наук, головному науковому
співробітнику Донецького фізико-технічного інституту ім.О.О.Галкіна
НАН України; Варюхіну Віктору Миколайовичу, члену-кореспонденту
НАН України, директору Донецького фізико-технічного інституту
ім.О.О.Галкіна НАН України; Штерну Михайлу Борисовичу, доктору
технічних наук, завідувачу відділу Інституту проблем матеріалознавства
ім.І.М.Францевича НАН України, – за цикл праць «Нові методи
модифікування конструкційних, зокрема порошкових матеріалів із
застосуванням високих тисків та інтенсивних зсувних деформацій»;
– премію імені З.І.Некрасова – Мазуру Валерію Леонідовичу,
члену-кореспонденту
НАН
України,
головному
науковому
співробітнику Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН
України; Ноговіцину Олексію Володимировичу, доктору технічних
наук, завідувачу відділу Фізико-технологічного інституту металів та
сплавів НАН України, – за монографію «Теория и технология
тонколистовой прокатки (численный анализ и технические
приложения)»;
– премію імені В.І.Толубинського – Корчевому Юрію
Петровичу, академіку НАН України, почесному директору Інституту
вугільних енерготехнологій НАН України; Майстренку Олександру
Юрійовичу, академіку НАН України (посмертно); Топалу Олександру
Івановичу, кандидату технічних наук, старшому науковому
співробітнику Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, –
за цикл робіт «Розробка та впровадження методів спалювання
високозольного вугілля та відходів вуглезбагачення в різних
модифікаціях киплячого шару»;
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– премію імені Д.В.Волкова – Болотіну Юрію Львовичу, доктору
фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту теоретичної
фізики ім.О.І.Ахієзера Національного наукового центру «Харківський
фізико-технічний інститут» НАН України; Корчину Олександру
Юрійовичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу
Інституту теоретичної фізики ім.О.І.Ахієзера Національного наукового
центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України; Фоміну
Петру Івановичу, члену-кореспонденту НАН України (посмертно), – за
цикл робіт «Нові підходи у фізиці частинок, ядерній динаміці і
астрофізиці»;
– премію імені Л.В.Писаржевського – Кошечку Вячеславу
Григоровичу, академіку НАН України, директору Інституту фізичної
хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України, – за цикл наукових праць
«Електронно індуковані електрохімічні та гомогенно-каталітичні
процеси активації «малих» молекул та їх використання для одержання
цінних органічних продуктів»;
– премію імені C.М.Гершензона – Тукалу Михайлу
Арсентійовичу, члену-кореспонденту НАН України, заступнику
директора Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;
Яремчук Ганні Дмитрівні, кандидату біологічних наук, старшому
науковому співробітнику Інституту молекулярної біології і генетики
НАН України, – за цикл робіт «Молекулярні механізми впізнавання
гомологічних тРНК та коригування помилок аміноацил-тРНК
синтетазами»;
– премію імені М.Д.Стражеска – Федоріву Яремі-Роману
Миколайовичу, кандидату медичних наук, професору ТОВ «Львівський
медичний інститут»; Регеді Михайлу Степановичу, доктору медичних
наук, ректору Львівського медичного інституту; Трутяку Ігорю
Романовичу, доктору медичних наук, доценту Львівського медичного
інституту, – за серію праць «Сучасні підходи до етіології,
патогенетичних механізмів розвитку імуноалергічних захворювань, їх
діагностики, лікування та профілактики»;
– премію імені І.І.Мечникова – Скок Марині Володимирівні,
доктору біологічних наук, головному науковому співробітнику
Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України; Коваль Людмилі
Миколаївні, кандидату біологічних наук, науковому співробітнику
Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України; Комісаренку Сергію
Васильовичу, академіку НАН України, директору Інституту біохімії
ім.О.В.Палладіна НАН України, – за цикл праць «Будова і функції
нікотинових ацетилхолінових рецепторів В-лімфоцитів»;
– премію імені Р.Є.Кавецького – Бурлаці Анатолію Павловичу,
доктору біологічних наук, провідному науковому співробітнику
Інституту експериментальної патології, онкології, радіобіології
ім.Р.Є.Кавецького НАН України; Сидорику Євгенію Петровичу, доктору
біологічних наук, головному науковому співробітнику Інституту
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експериментальної патології, онкології, радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН України, – за монографію «Радикальні форми кисню та оксиду
азоту при пухлинному процесі»;
– премію імені Л.П.Симиренка – Вольвачу Петру Васильовичу,
кандидату біологічних наук, – за цикл праць «Творча спадщина, життя
та діяльність видатних українських вчених – садівників та помологів
Л.П.Симиренка та В.Л.Симиренка»;
– премію
імені
М.В.Птухи
–
Шубіну
Олександру
Олександровичу, доктору економічних наук, професору, ректору
Донецького національного університету економіки і торгівлі
ім.М.Туган-Барановського, – за монографію «Хімічна промисловість
України: економічні трансформації та перспективи»;
– премію імені М.С.Грушевського – Ткаченку Володимиру
Володимировичу, доктору історичних наук, головному науковому
співробітнику Інституту педагогіки НАПН України; Онопрієнку
Валентину Івановичу, доктору філософських наук, завідувачу відділу
Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки
ім.Г.М.Доброва НАН України, – за цикл робіт: «Історичне краєзнавство:
Чернігово-Сіверщина у перше пожовтневе двадцятиріччя»; «Джерела з
історії Українського наукового товариства в Києві»; «Наука у суспільнополітичному дискурсі розвитку УРСР (20–30-ті рр. ХХ ст.)»; «Історія
української науки»;
– премію імені Д.І.Чижевського – Рижко Ларисі Володимирівні,
доктору філософських наук, провідному науковому співробітнику
Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки
ім.Г.М.Доброва НАН України, – за монографію «Топологія науки»;
– премію імені Ф.М.Колесси – Кирчіву Роману Теодоровичу,
доктору філологічних наук, провідному науковому співробітнику
Інституту народознавства НАН України, – за працю «Двадцяте століття
в українському фольклорі».
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