
  

 

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 644 

м. Київ  “   02     ”     12        2021 р. 

 

Про результати конкурсу на здобуття 

стипендій імені академіка НАН України 

Б.Є. Патона для молодих вчених Національної 

академії наук України – кандидатів наук 

(докторів філософії) і докторів наук 

Згідно з Положенням про стипендії імені академіка НАН України 

Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України – 

кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук та Порядком проведення 

конкурсу на здобуття стипендій імені академіка НАН України Б.Є. Патона для 

молодих вчених Національної академії наук України – кандидатів наук 

(докторів філософії) і докторів наук (далі – стипендії імені академіка НАН 

України Б.Є. Патона), затвердженими постановою Президії НАН України від 

12.05.2021 № 164, відділення НАН України і Комісія по роботі з науковою 

молоддю НАН України разом з науковими установами НАН України провели 

конкурс на здобуття згаданих стипендій в межах квот, затверджених 

постановою Президії НАН України від 12.05.2021 № 164. 

За підсумками зазначеного конкурсу: 

1. Затвердити список молодих вчених НАН України, які стали переможцями 

конкурсу на здобуття стипендій імені академіка НАН України Б.Є. Патона 

(додається). 
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2. Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України з 

січня 2022 р. по грудень 2022 р. розподіляти необхідні кошти науковим 

установам та організаціям НАН України для виплати стипендій за місцем 

основної роботи (навчання) стипендіатів академіка НАН України Б.Є. Патона 

згідно із зазначеним списком. 

3. Науковим установам та організаціям НАН України проводити виплату 

стипендій імені академіка НАН України Б.Є. Патона у першочерговому 

порядку після одержання відповідних цільових коштів. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-

організаційний відділ Президії НАН України. 

 

                     Президент   

Національної академії наук України 

           академік НАН України                                  Анатолій ЗАГОРОДНІЙ 

   

 

     В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук  України                            

            академік НАН України                   Вячеслав БОГДАНОВ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рудий Г.Я. 239 67 12     



  

Список молодих вчених НАН України, 

які стали переможцями конкурсу на здобуття стипендій 

імені академіка НАН України Б.Є.Патона для молодих вчених 

Національної академії наук України – 

кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук 

1. Ванєєва Олена Олександрівна – доктор фізико-математичних наук, 

виконуюча обов’язки заступника директора Інституту математики НАН 

України. 

2. Сидорук Володимир Антонович – кандидат фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені 

В.М.Глушкова НАН України. 

3. Клюєв Едуард Сергійович – кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН 

України. 

4. Косогор Анна Олексіївна – доктор фізико-математичних наук, провідний 

науковий співробітник Інституту магнетизму НАН України та МОН 

України. 

5. Кушнір Анатолій Степанович – кандидат географічних наук, науковий 

співробітник Інституту географії НАН України. 

6. Міленін Олексій Сергійович – доктор технічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України. 

7. Самойленко Катерина Миколаївна – кандидат технічних наук, старший 

науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України. 

8. Кириллін Ігор Володимирович – доктор фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики 

Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний 

інститут». 

9. Солопан Сергій Олександрович – доктор хімічних наук, старший 

науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії 

ім. В.І.Вернадського НАН України. 

10. Бабенко Лідія Павлівна – кандидат біологічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного 

НАН України. 

11. Коляда Олександр Костянтинович – кандидат біологічних наук, науковий 

співробітник Державної установи «Інститут харчової біотехнології та 

геноміки НАН України». 



2 

12. Лайко Олександр Іванович – доктор економічних наук, заступник 

директора Державної установи «Інститут ринку і економіко-екологічних 

досліджень НАН України». 

13. Гречко Денис Сергійович – доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник Інституту археології НАН України. 

14. Гончаренко Аліна Володимирівна – кандидат філологічних наук, 

молодший науковий співробітник Інституту мовознавства 

ім. О.О.Потебні НАН України. 

15. Редько Катерина Юріївна – кандидат економічних наук, старший 

науковий співробітник Державної установи «Інститут досліджень 

науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН 

України». 


