ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
.
12.02.2014 .

м.Київ

№. 27

.

Про присудження Національною
академією наук України премій
імені видатних учених України
за підсумками конкурсу 2013 р.
За підсумками конкурсу 2013 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 – Буслаєву Віктору Івановичу,
доктору
фізико-математичних
наук,
провідному
науковому
співробітнику Математичного інституту ім.В.А.Стеклова Російської АН;
Романюку Анатолію Сергійовичу, доктору фізико-математичних наук,
завідувачу відділу Інституту математики НАН України; Тіману Майору
Пилиповичу,
доктору
фізико-математичних
наук,
професору
Дніпропетровського державного аграрного університету – за цикл праць
«Екстремальні проблеми теорії наближення гладких функцій»;
–
премію імені О.В.Погорєлова – Зарічному Михайлу
Михайловичу, доктору фізико-математичних наук, декану механікоматематичного факультету Львівського національного університету
імені Івана Франка; Микитюку Ігорю Володимировичу, доктору фізикоматематичних наук, завідувачу відділу Інституту прикладних проблем
механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України; Пелиху
Володимиру Олександровичу, доктору фізико-математичних наук,
заступнику директора Інституту прикладних проблем механіки і
математики ім. Я.С.Підстригача НАН України
– за цикл наукових
праць «Геометрія і властивості гіперпросторів та просторів
ідемпотентних мір»;
– премію імені А.О.Дородніцина – Дейнеці Василю Степановичу,
академіку НАН України, головному науковому співробітнику Інституту
кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України; Довгому Станіславу
Олексійовичу, члену-кореспонденту НАН України, директору Інституту
телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України;
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Євтушенку Юрію Гавриловичу, академіку РАН,
директору
обчислювального центру ім.А.О.Дородніцина Російської АН – за цикл
робіт «Методи, алгоритми, інформаційні технології комплексного
аналізу складних об’єктів»;
– премію імені С.О.Лебедєва – Андону Пилипу Іларіоновичу,
академіку НАН України, директору Інституту програмних систем НАН
України; Дорошенку Анатолію Юхимовичу, доктору фізикоматематичних наук, професору Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут»; Тульчинському Вадиму
Григоровичу, кандидату фізико-математичних наук, завідувачу
лабораторії Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України – за
цикл робіт «Моделі, методи та застосування високопродуктивних
обчислень на суперкомп’ютерних системах»;
– премію імені О.К.Антонова – Бабенку Віктору Віталійовичу,
доктору технічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту
гідромеханіки НАН України; Морозу Володимиру Васильовичу,
кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту
гідромеханіки НАН України; Центило Наталії Петрівні, начальнику
відділу Державного підприємства «АНТОНОВ», – за цикл робіт
«Розробка нових методів експериментального дослідження апаратів з
метою удосконалення та оптимізації їх гідроаеродинамічних
характеристик»;
– премію імені Г.С. Писаренка
– Гузю Олександру
Миколайовичу, академіку НАН України, директору Інституту механіки
ім. С.П.Тимошенка НАН України – за монографію «Основи механіки
руйнування композитів при стиску»;
– премію імені С.Я. Брауде – Тарапову Сергію Івановичу, доктору
фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту радіофізики та
електроніки ім.О.Я.Усикова НАН України; Погорілому Анатолію
Миколайовичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу
Інституту магнетизму НАН України; Білозорову Дмитру Павловичу,
кандидату
фізико-математичних
наук,
старшому
науковому
співробітнику
Інституту
теоретичної
фізики
ім.О.І.Ахієзера
Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний
інститут» НАН України – за цикл робіт «Електромагнітні властивості
нових магнітоактивних метаматеріалів у міліметровому діапазоні
хвиль»;
– премію імені Б.І. Вєркіна – Жаркову Івану Павловичу,
кандидату фізико-математичних наук, завідувачу лабораторії Інституту
фізики НАН України; Сафронову Віталію Вікторовичу, науковому
співробітнику Інституту фізики НАН України – за цикл робіт «Розробка,
створення та впровадження кріогенної апаратури для наукових
експериментів»;
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– премію імені О.С. Давидова – Гайдідею Юрію Борисовичу,
доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту
теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України; Леву Богдану
Івановичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу
Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України;
Стасюку Ігорю Васильовичу, члену-кореспонденту НАН України,
завідувачу відділу Інституту фізики конденсованих систем НАН України
– за цикл робіт «Теорія динамічних та стохастичних властивостей
конденсованих систем з конкуруючими взаємодіями»;
– премію імені Н.Д. Моргуліса – Бєляєву Олександру Євгеновичу,
члену-кореспонденту НАН України, заступнику директора Інституту
фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України; Конаковій
Раїсі Василівні, доктору технічних наук, завідувачу лабораторії
Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України;
Саченку Анатолію Васильовичу, доктору фізико-математичних наук,
головному науковому співробітнику Інституту фізики напівпровідників
ім. В.Є.Лашкарьова НАН України – за цикл робіт «Функціональні
властивості та діагностика новітніх НВЧ приладів»;
– премію імені П.А.Тутковського – Ємельянову Володимиру
Олександровичу, доктору геолого-мінералогічних наук, головному
науковому співробітнику Інституту геологічних наук НАН України;
Пасинкову Анатолію Андрійовичу, доктору геолого-мінералогічних
наук,
доценту
Таврійського
національного
університету
ім. В.І.Вернадського; Савчак Олесі Зіновіївні, кандидату геологічних
наук, провідному науковому співробітнику Інституту геології і геохімії
горючих копалин НАН України – за цикл праць «Геоекологічні умови
формування і розробки родовищ вуглеводнів і пелоїдів Чорного моря»;
– премію імені Є.О.Патона – Назаренку Олегу Кузьмовичу,
члену-кореспонденту НАН України, доктору технічних наук, завідувачу
відділу Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України;
Нестеренкову Володимиру Михайловичу, члену-кореспонденту НАН
України, заступнику завідувача відділу Інституту електрозварювання
ім.Є.О.Патона НАН України; Майстренку Анатолію Львовичу, членукореспонденту НАН України, завідувачу відділу Інституту надтвердих
матеріалів ім. В.М.Бакуля – за цикл праць «Розробка технології та
комп'ютеризованого
устаткування
для
електронно-променевого
зварювання в галузях авіаційного, енергетичного машинобудування та
металургії»;
– премію імені Г.В.Карпенка – Погрелюк Ірині Миколаївні,
доктору технічних наук, провідному науковому співробітнику Фізикомеханічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН України; Яськіву Олегу
Ігоровичу, доктору
технічних
наук, старшому
науковому
співробітнику Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН
України; Клапківу Михайлу Дмитровичу, кандидату технічних наук,
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старшому науковому співробітнику Фізико-механічного
інституту
ім.Г.В.Карпенка НАН України – за цикл праць «Інженерія поверхні
виробів з титанових сплавів для підвищення їх працездатності в умовах
дії контактних навантажень та агресивних середовищ»;
– премію імені Г.Ф.Проскури – Жаркіну Андрію Федоровичу,
члену-кореспонденту НАН України, заступнику директора Інституту
електродинаміки НАН України; Кондратенку Ігорю Петровичу, доктору
технічних наук, завідувачу відділу Інституту електродинаміки НАН
України; Подольцеву Олександру Дмитровичу, доктору технічних наук,
головному науковому співробітнику Інституту електродинаміки НАН
України – за цикл праць «Моделювання та аналіз електромагнітних
процесів
в
електроенергетичних
системах
із
нелінійними
навантаженнями»;
– премію імені О.І. Лейпунського – Ожигову Леоніду
Семеновичу, кандидату фізико-математичних наук, начальнику
лабораторії Національного наукового центру «Харківський фізикотехнічний інститут» НАН України; Митрофанову Анатолію
Сергійовичу, кандидату фізико-математичних наук, старшому
науковому співробітнику Національного наукового центру «Харківський
фізико-технічний інститут» НАН України;
Крайнюку Євгену
Олександровичу, молодшому науковому співробітнику Національного
наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН
України – за серію робіт «Експлуатаційні ушкодження та фізичні
механізми деградації конструкційних матеріалів другого контуру
енергоблоків з реакторами ВВЕР-1000»;
– премію імені А.І.Кіпріанова – Хилі Володимиру Петровичу,
члену-кореспонденту
НАН
України,
професору
Київського
національного університету імені Тараса Шевченка; Воловенку Юліану
Михайловичу, професору Київського національного університету імені
Тараса Шевченка - за цикл праць “Конденсовані гетероциклічні
системи-синтетичні аналоги природних біоактивних сполук ”;
– премію імені М.М. Амосова – Ситарю Леоніду Лукичу,
завідувачу відділу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії
імені М.М.Амосова НАМН України" – за монографію "Аневризми
грудної аорти (клініка, діагностика, лікування)";
– премію імені В.П. Комісаренка – Резнікову Олександру
Григоровичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу ДУ
"Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка НАМН
України"; Корнелюку Олександру Івановичу, члену-кореспонденту НАН
України, завідувачу відділу Інституту молекулярної біології і генетики
НАН України; Чайковській Людмилі В’ячеславівні, кандидату
біологічних наук, провідному науковому співробітнику ДУ "Інститут
ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка НАМН України"
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– за серію праць "Феномени та механізми впливу гормонів і цитокінів на

нормальну і малігнізовану передміхурову залозу";
–
премію імені П.Г.Костюка – Кришталю Олегу
Олександровичу, академіку НАН України, директору Інституту
фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України; Лук‘янець Олені
Олександрівні, доктору біологічних наук, завідувачу лабораторії
Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України; Шубі Ярославу
Михайловичу, доктору біологічних наук, завідувачу відділу Інституту
фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України – за цикл праць "Іонні
канали плазматичної мембрани";
– премію імені О.В.Палладіна – Марченку Михайлу Марковичу,
доктору біологічних наук, в.о. директора Інституту біології, хімії та
біоресурсів Чернівецького національного університету ім.Юрія
Федьковича; Кеці Оксані Віталіївні, кандидату біологічних наук,
доценту Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького
національного університету ім.Юрія Федьковича; Великому Миколі
Миколайовичу, доктору біологічних наук, завідувачу лабораторії
Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України – за монографію
«Біохімічна трансформація ксенобіотиків у організмі";
– премію імені В.Я.Юр’єва – Шелепову Володимиру Васильовичу,
доктору
сільськогосподарських
наук,
головному
науковому
співробітнику Національної наукової сількогосподарської бібліотеки
НААН України;
Гаврилюку
Миколі
Микитовичу,
академіку
НААН України, заступнику директора Інституту фізіології рослин і
генетики НАН України; Вергунову Віктору Анатолійовичу, членукореспонденту НААН України, директору Національної наукової
сількогосподарської бібліотеки НААН України – за працю «Пшеница:
биология, морфология, селекция, семеноводство»;
– премію імені І.І. Шмальгаузена – Радченку Олександру
Григоровичу, доктору біологічних наук, провідному науковому
співробітнику Інституту зоології ім.І.І. Шмальгаузена НАН України;
Гумовському Олексію Васильовичу, доктору біологічних наук,
завідувачу відділу
Інституту зоології ім.І.І. Шмальгаузена
НАН України; Перковському Євгену Едуардовичу, доктору біологічних
наук, старшому науковому співробітнику Інституту зоології
ім. І.І. Шмальгаузена НАН України – за цикл праць «Систематика та
еволюція перетинчастокрилих комах родин Formicidae та Eulopidae
Західної Палеарктики»;
– премію імені М.І.Туган-Барановського – Кизиму Миколі
Олександровичу, доктору економічних наук, директору Науководослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України;
Матюшенку Ігорю Юрійовичу, кандидату технічних наук, професору
кафедри Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна;
Шостаку Ігорю Володимировичу, доктору технічних наук, професору
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Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського – за
цикл робіт «Високотехнологічні складові промислової політики в
Україні»;
– премію імені М.П.Василенка – Кваші Оксані Олександрівні,
доктору юридичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту
держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Прилуцькому Сергію
Валентиновичу, кандидату юридичних наук, старшому науковому
співробітнику Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України – за цикл праць з проблем дослідження кримінології в Україні;
– премію імені М.І.Костомарова – Копиленку Олександру
Любимовичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу кафедри
Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Цибаню
Валерію Олексійовичу, кандидату технічних наук, старшому науковому
співробітнику Центру досліджень науково-технічного потенціалу та
історії
науки
ім.Г.М.Доброва
НАН
України;
Яблонському
Василю Миколайовичу, кандидату історичних наук, заступнику
директора Національного інституту стратегічних досліджень – за цикл
праць з історичного джерелознавства в Україні;
– премію імені І.Я.Франка – Камінчук Ользі Анатоліївні, доктору
філологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту
літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України – за працю «Художній
дискурс української поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст.».
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

В.Ф.Мачулін

