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Про присудження Національною
академією наук України премій
імені видатних учених України
за підсумками конкурсу 2012 р.

За підсумками конкурсу 2012 р., проведеного відділеннями
Національної академії наук України, та відповідно до Положення про
премії імені видатних учених України Президія НАН України
постановляє присудити:
– премію імені М.М.Крилова – Козаченку Юрію Васильовичу,
доктору
фізико-математичних
наук,
професору
Київського
національного університету імені Тараса Шевченка; Мішурі Юлії
Степанівні, доктору фізико-математичних наук, завідувачу кафедри
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Працьовитому Миколі Вікторовичу, доктору фізико-математичних
наук, директору Фізико-математичного інституту Національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова – за цикл праць
«Фрактальні та апроксимаційні схеми в теорії випадкових процесів та
їхні застосування»;
– премію імені М.О.Лаврентьєва – Кушніру Роману
Михайловичу, члену-кореспонденту НАН України, директору Інституту
прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН
України; Неміровському Юрію Володимировичу, доктору фізикоматематичних наук, головному науковому співробітнику Інституту
теоретичної і прикладної механіки ім.С.О.Христіановича Сибірського
відділення РАН; Поповичу Василю Степановичу, доктору технічних
наук, заступнику директора Інституту прикладних проблем механіки і
математики ім.Я.С.Підстригача НАН України – за цикл праць
«Аналітично-чисельні
методи
дослідження
крайових
задач
теплопровідності та термопружності для структурно-неоднорідних тіл»;
– премію імені Ю.О.Митропольського – Бойчуку Олександру
Андрійовичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу
лабораторії Інституту математики НАН України; Єгоровій Ірині
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Євгеніївні, доктору фізико-математичних наук, старшому науковому
співробітнику Фізико-технічного інституту низьких температур
ім.Б.І.Вєркіна НАН України; Кошманенку Володимиру Дмитровичу,
доктору
фізико-математичних
наук,
провідному
науковому
співробітнику Інституту математики НАН України – за цикл робіт
«Аналітичні та спектральні методи теорії динамічних систем і
нелінійних диференціальних рівнянь»;
– премію імені В.М.Глушкова – Боюну Віталію Петровичу,
члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу Інституту
кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України; Войтовичу Ігорю
Даниловичу, академіку НАН України, завідувачу відділу Інституту
кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України; Палагіну Олександру
Васильовичу, академіку НАН України, заступнику директора Інституту
кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України – за цикл робіт
«Інтелектуальні системи та технології сприйняття і обробки інформації
різної фізичної природи»;
– премію імені О.М.Динника – Вовку Ігорю Володимировичу,
доктору
фізико-математичних
наук,
провідному
науковому
співробітнику Інституту гідромеханіки НАН України; Городецькій
Наталії Сергіївні, доктору фізико-математичних наук, ученому
секретарю Інституту гідромеханіки НАН України; Мелешку В’ячеславу
Володимировичу, доктору фізико-математичних наук, професору
Київського національного університету імені Тараса Шевченка – за цикл
праць «Закономірності хвильових процесів в акустичних, пружних та
поро-пружних обмежених середовищах»;
– премію імені М.К.Янгеля – Дегтяреву Олександру
Вікторовичу, кандидату економічних наук, генеральному конструкторугенеральному директору Державного підприємства «Конструкторське
бюро
«Південне»
ім.М.К.Янгеля»;
Коноваленку
Олександру
Олександровичу, академіку НАН України, заступнику директора
Радіоастрономічного інституту НАН України; Асюшкину Володимиру
Андрійовичу, кандидату технічних наук, заступнику генерального
конструктора і генерального директора Федерального державного
унітарного
підприємства
«Науково-виробниче
об’єднання
ім.С.О.Лавочкіна» (Російська Федерація) – за цикл праць «Створення
ракетно-космічного комплексу з ракетою-носієм «Зеніт-3Ф» та
реалізація космічної місії з радіотелескопом «Спектр-Р»;
– премію імені М.П.Барабашова – Величку Федору Петровичу,
кандидату фізико-математичних наук, провідному науковому
співробітнику Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; Круглому Юрію
Миколайовичу, кандидату фізико-математичних наук, старшому
науковому співробітнику Харківського національного університету
ім.В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
Шевченку Василю Григоровичу, кандидату фізико-математичних наук,
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старшому науковому співробітнику Харківського національного
університету ім.В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України – за цикл робіт «Фізичні властивості астероїдів за
результатами фотометричних спостережень»;
– премію імені
Г.В.Курдюмова
–
Котречку Сергію
Олексійовичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу
Інституту металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України; Мєшкову
Юрію Яковичу, члену-кореспонденту НАН України, головному
науковому співробітнику Інституту металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН України; Надутову Володимиру Михайловичу, доктору фізикоматематичних наук, заступнику директора Інституту металофізики
ім.Г.В.Курдюмова НАН України – за цикл робіт «Фазові і структурні
перетворення як основа оптимізації фізичних властивостей сталей і
сплавів»;
– премію імені С.І.Пекаря – Піпі Віктору Йосиповичу, доктору
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітнику
Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України;
Сугакову Володимиру Йосиповичу, члену-кореспонденту НАН України,
завідувачу відділу Інституту ядерних досліджень НАН України;
Шевченку Сергію Івановичу, доктору фізико-математичних наук,
провідному науковому співробітнику Фізико-технічного інституту
низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України – за цикл робіт «Теорія
кореляційних та когерентних процесів у напівпровідникових
гетероструктурах»;
– премію імені Л.В.Шубникова – Голубу Володимиру
Олеговичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу лабораторії
Інституту магнетизму НАН України та Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України; Каказею Глібу Миколайовичу, доктору
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітнику
Інституту магнетизму НАН України та Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України; Левченку Георгію Георгійовичу, доктору
фізико-математичних наук, завідувачу відділу Донецького фізикотехнічного інституту ім.О.О.Галкіна НАН України – за цикл робіт
«Новітні багатофункціональні магнітні матеріали: від макросистем до
наноструктур; властивості та застосування»;
– премію імені П.А.Тутковського – Вяловій Світлані Олегівні,
доктору історичних наук, провідному науковому співробітнику
Федеральної державної бюджетної установи «Российская национальная
библиотека»; Палію Володимиру Михайловичу, кандидату геологомінералогічних наук, начальнику відділу Президії НАН України – за
монографію «Олег Степанович Вялов. Нариси життя та діяльності»;
– премію імені В.І.Трефілова – Ковалю Юрію Миколайовичу,
члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу Інституту
металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України; Лободюку Валентину
Андрійовичу, доктору технічних
наук, провідному науковому
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співробітнику Інституту металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України;
Естріну Еммануїлу Ісааковичу, доктору фізико-математичних наук,
провідному науковому співробітнику Федерального державного
унітарного підприємства «Центральний науково-дослідний інститут
чорної металургії ім.І.П.Бардіна» – за монографії «Деформационные и
релаксационные явления при превращениях мартенситного типа»,
«Мартенситные превращения»;
– премію імені М.М.Доброхотова – Гасику Михайлу Івановичу,
академіку НАН України, завідувачу кафедри Національної
металургійної академії України; Гасику Михайлу Михайловичу, доктору
технічних наук, професору Гельсінського технологічного університету –
за монографію «Электротермия кремния»;
 премію імені В.М.Хрущова – Антонову Олександру
Євгеновичу, доктору технічних наук, заступнику директора Інституту
електродинаміки НАН України; Кіреєву Володимиру Георгійовичу,
кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту
електродинаміки НАН України; Петухову Ігорю Сергійовичу, кандидату
технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту
електродинаміки НАН України – за серію праць «Розробка наукових
засад створення ефективних магнітоелектричних машин з декількома
ступенями свободи обертання ротора»;
– премію імені К.Д.Синельникова – Касаткіну Юрію
Олександровичу, доктору фізико-математичних наук, провідному
науковому співробітнику Інституту електрофізики і радіаційних
технологій НАН України; Клепікову Вячеславу Федоровичу, членукореспонденту НАН України, директору Інституту електрофізики і
радіаційних технологій НАН України; Литвиненку Володимиру
Вікторовичу, доктору технічних наук, заступнику директора Інституту
електрофізики і радіаційних технологій НАН України – за цикл робіт
«Електрофізічні процеси в ядерних системах та конденсованих
середовищах під опроміненням»;
– премію імені О.І.Бродського – Рудакову Єлисею Сергійовичу,
члену-кореспонденту НАН України, старшому науковому співробітнику
Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії НАН України; Лобачову
Володимиру Леонідовичу, доктору хімічних наук, в.о.завідувача відділу
Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії НАН України; Литвиненку
Сергію Леонідовичу, кандидату хімічних наук, старшому науковому
співробітнику Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії НАН
України – за цикл праць «Механізми окислення вуглеводнів і тіоефірів
активованими формами пероксиду водню й радикалами ОН»;
– премію імені О.О.Богомольця – Кришталю Олегу
Олександровичу, академіку НАН України, директору Інституту
фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України; Цимбалюку Віталію
Івановичу, академіку НАМН України, заступнику директора Державної
установи «Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова НАМН
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України»; Медведєву Володимиру Вікторовичу, кандидату медичних
наук, асистенту кафедри Національного медичного університету
ім.О.О.Богомольця – за цикл праць «Фізіологія та патологія аферентних
систем мозку: розкриття механізмів та розробка новітніх методів
медичної корекції»;
– премію імені Д.К.Заболотного – Іваниці Володимиру
Олексійовичу, доктору біологічних наук, професору Одеського
національного університету імені І.І.Мечникова; Пасічник Лідії
Анатоліївні, доктору біологічних наук, старшому науковому
співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН України; Товкачу Федору Івановичу, доктору біологічних наук,
заступнику директора Інституту мікробіології і вірусології
ім.Д.К.Заболотного НАН України – за цикл праць «Фітопатогенні
бактерії – збудники особливо небезпечних хвороб рослин та їх
автономні генетичні елементи»;
– премію імені Д.Ф.Чеботарьова – Ахаладзе Миколі
Георгійовичу, доктору медичних наук, завідувачу відділення Державної
установи «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України»;
Кузнецовій Світлані Михайлівні, члену-кореспонденту НАМН України,
завідувачу відділу Державної установи «Інститут геронтології
ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України»; Лішневській Вікторії Юріївні,
доктору медичних наук, професору Державної установи «Інститут
геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України» – за цикл праць «Нові
підходи до діагностики, профілактики та лікування цереброваскулярної
та кардіоваскулярної патології»;
– премію
імені
Ф.Г.Яновського
–
Калабуху
Ігорю
Анатолійовичу, доктору медичних наук, завідувачу відділення
Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології
ім.Ф.Г.Яновського НАМН України»; Хмелю Олегу Володимировичу,
кандидату медичних наук, завідувачу відділення Державної установи
«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського
НАМН України»; Савенкову Юрію Федоровичу, доктору медичних
наук, завідувачу відділення ДОККЛПО «Фтизіатрія» – за монографію
«Руководство по хирургии туберкулеза легких»;
– премію імені М.Г.Холодного – Гелюті Василю Петровичу,
доктору біологічних наук, головному науковому співробітнику
Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України; Кондратюку
Сергію Яковичу, доктору біологічних наук, завідувачу відділу Інституту
ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України; Терек Ользі Іштванівні,
доктору біологічних наук, завідувачу кафедри Львівського
національного університету імені Івана Франка – за цикл праць
«Порівняльні дослідження молекулярно-біологічних та фізіологічних
процесів грибів та вищих рослин»;
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– премію імені М.І.Туган-Барановського – Базилевичу Віктору
Дмитровичу, члену-кореспонденту НАН України, декану економічного
факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка; Гайдай Тетяні Вікторівні, кандидату економічних наук,
доценту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Гражевській Надії Іванівні, доктору економічних наук, професору
Київського національного університету імені Тараса Шевченка – за цикл
праць «Славетні постаті історії економічної думки України»;
– премію імені А.Ю.Кримського – Кіктенку Віктору
Олексійовичу, кандидату історичних наук, завідувачу відділу Інституту
сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України; Огнєвій Олені
Дмитрівні, кандидату історичних наук, старшому науковому
співробітнику Інституту сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН
України – за цикл праць «Філософсько-релігійні та наукові традиції
Сходу в європейській культурі»;
– премію імені Ф.І.Шміта – Івашків Галині Михайлівні,
кандидату мистецтвознавства, науковому співробітнику Інституту
народознавства НАН України – за працю «Декор української народної
кераміки ХVI – першої половини ХХ століть»;
– премію імені О.О.Потебні – Загнітку Анатолію Панасовичу,
члену-кореспонденту НАН України, завідувачу кафедри Донецького
національного університету – за працю «Теоретична граматика сучасної
української мови. Морфологія. Синтаксис».
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