ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
.
23.02.2022 .

м. Київ

№. 67 .

Про присудження Національною
академією наук України премій
імені видатних учених України
за підсумками конкурсу 2021 р.

За підсумками конкурсу 2021 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.Крилова – Михаськіву Віктору
Володимировичу, доктору фізико-математичних наук, головному
науковому співробітнику Інституту прикладних проблем механіки і
математики ім.Я.С.Підстригача НАН України; Кунцю Ярославу
Івановичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу
Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН України; Сулиму Георгію Теодоровичу, доктору фізикоматематичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту
прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН
України – за цикл праць «Аналітично-числові методи дослідження
термоелектромагнетопружних і хвильових властивостей композитів та
метаматеріалів з неканонічними включеннями і тріщинами»;
 премію імені Ю.О.Митропольського – Слюсарчуку Василю
Юхимовичу, члену-кореспонденту НАН України, професору кафедри
вищої математики Національного університету водного господарства та
природокористування; Фельдману Геннадію Михайловичу, членукореспонденту НАН України, заступнику директора Фізико-технічного
інституту низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України; Щербині
Марії Володимирівні, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу
відділу Фізико-технічного інституту низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН України – за цикл праць «Нові аналітичні методи в теорії нелінійних
коливань, теорії випадкових матриць та в характеризаційних задачах»;
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 премію імені М.О.Лаврентьєва – Макарову Володимиру
Леонідовичу, академіку НАН України, головному науковому
співробітнику Інституту математики НАН України; Гутлянському
Володимиру Яковичу, члену-кореспонденту НАН України, раднику
Інституту прикладної математики і механіки НАН України; Рязанову
Володимиру Іллічу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу
відділу Інституту прикладної математики і механіки НАН України –
за цикл праць «Розвиток ідей М.О.Лаврентьєва – Г.М.Положія –
О.А.Самарського в теорії квазіконформних відображень та чисельних
методів розв’язання проблем математичної фізики»;
 премію імені В.М.Глушкова – Додонову Олександру
Георгійовичу, доктору технічних наук, заступнику директора Інституту
проблем реєстрації інформації НАН України; Крючину Андрію
Андрійовичу, члену-кореспонденту НАН України, заступнику директора
Інституту проблем реєстрації інформації НАН України; Ланде Дмитру
Володимировичу, доктору технічних наук, завідувач відділу Інституту
проблем реєстрації інформації НАН України – за цикл робіт «Аналітика
інформації комп’ютерних мереж»;
 премію імені О.М.Динника
–
Харченку Валерію
Володимировичу, академіку НАН України, провідному науковому
співробітнику Інституту проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАН
України; Чиркову Олександру Юрійовичу, доктору технічних наук,
головному науковому співробітнику Інституту проблем міцності
ім.Г.С.Писаренка НАН України – за серію праць «Деформування і
міцність корпусів реакторів, внутрішньокорпусних пристроїв та
елементів обладнання першого контуру атомних електростанцій»;
 премію імені М.К.Янгеля – Торбі Юрію Івановичу, кандидату
технічних наук, начальнику експериментально-випробувального
комплексу Державного підприємства «Запорізьке машинобудівне
конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г.Івченка;
Дегтярьову Максиму Олександровичу, кандидату технічних наук,
головному конструктору Державного підприємства «Конструкторське
бюро «Південне» імені М.К.Янгеля»; Павленку Дмитру Вікторовичу,
доктору технічних наук, провідному інженеру Державного підприємства
«Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес»
імені академіка О.Г.Івченка – за цикл праць «Підвищення
експлуатаційних та технічних характеристик газотурбінних двигунів для
авіаційної та ракетно-космічної техніки»;
 премію імені Г.А.Гамова – Жуку Олександру Івановичу,
доктору фізико-математичних наук, головному науковому співробітнику
Науково-дослідного інституту «Астрономічна обсерваторія» Одеського
національного університету імені І.І.Мечникова; Жданову Валерію
Івановичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу
Астрономічної обсерваторії Київського національного університету
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імені Тараса Шевченка; Штанову Юрію Володимировичу, доктору
фізико-математичних наук, завідувачу лабораторії Інституту теоретичної
фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України – за розвиток теоретикопольових моделей астрофізичних і космологічних систем;
 премію імені Г.В.Курдюмова – Марковському Павлу
Євгеновичу, доктору технічних наук, завідувачу відділу Інституту
металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України; Приходьку Сергію
Васильовичу (PRIKHODKO S.V.), кандидату фізико-математичних
наук, директору Центру електронної мікроскопії Каліфорнійського
університету (США); Саввакіну Дмитру Георгійовичу, доктору фізикоматематичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту
металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України – за синтез багатофазних
структур з контрольованою хімічною та структурною негомогенністю
в сплавах на основі титану та цирконію;
 премію імені Н.Д.Моргуліса – Лисенку Володимиру
Сергійовичу, члену-кореспонденту НАН України, головному науковому
співробітнику Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН України; Назарову Олексію Миколайовичу, доктору фізикоматематичних наук, завідувачу відділу Інституту фізики напівпровідників
ім.В.Є.Лашкарьова НАН України; Гоменюку Юрію Вікторовичу,
кандидату
фізико-математичних
наук,
старшому
науковому
співробітнику Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН України – за розроблення низькотемпературної плазмової
технології для направленого формування властивостей наноматеріалів;
 премію імені Л.В.Шубникова – Кравцю
Анатолію
Федоровичу, доктору фізико-математичних наук, в.о.завідувача відділу
Інституту магнетизму НАН України та МОН України; Джежері Юрію
Івановичу, доктору фізико-математичних наук, заступнику директора
Інституту магнетизму НАН України та МОН України; Салюк Ользі
Юріївні, доктору фізико-математичних наук, старшому науковому
співробітнику Інституту магнетизму НАН України та МОН України –
за створення магнітних смарт-матеріалів і пристроїв для систем
сенсорики та робототехніки;
 премію імені Є.К.Лазаренка – Довгому Станіславу
Олексійовичу, академіку НАН України, президенту Малої академії наук
України, почесному директору Інституту телекомунікацій і глобального
інформаційного простору НАН України;
Матковському Оресту
Ілляровичу, доктору геолого-мінералогічних наук, професоруконсультанту Львівського національного університету імені Івана
Франка; Павлишину Володимиру Івановичу, доктору геологомінералогічних наук, завідувачу відділу «Мінералогічного музею»
імені Євгена Лазаренка – за цикл праць «Історія мінералів і мінералогії в
Україні»;
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 премію
імені
В.І.Трефілова
–
Подрезову
Юрію
Миколайовичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу
Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України;
Погрелюк Ірині Миколаївні, доктору технічних наук, завідувачу відділу
Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпнека НАН України;
Даниленку Миколі Івановичу, кандидату фізико-математичних наук,
старшому науковому співробітнику Інституту проблем матеріалознавства
ім.І.М.Францевича НАН України – за цикл робіт «Структурна інженерія
зносостійких градієнтних поверхневих шарів, отриманих інтенсивною
пластичною деформацією»;
 премію імені М.М.Доброхотова – Баглюку Геннадію
Анатолійовичу, члену-кореспонденту НАН України, заступнику
директора Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН України; Шинському Олегу Йосиповичу, доктору технічних наук,
завідувачу відділу Фізико-технологічного інституту металів та сплавів
НАН України; Верховлюку Анатолію Михайловичу, доктору технічних
наук, завідувачу відділу Фізико-технологічного інституту металів
та сплавів НАН України – за цикл праць «Фізико-технологічні
принципи
обробки
розплавів
ультрата
нанодисперсними
порошковими модифікаторами»;
 премію імені В.М.Хрущова – Михальському Валерію
Михайловичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу
Інституту електродинаміки НАН України; Артеменку Михайлу
Юхимовичу, доктору технічних наук, професору Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»; Шаповалу Івану Андрійовичу, доктору
технічних наук, заступнику директора Інституту електродинаміки НАН
України – за серію праць «Теорія активної фільтрації багатофазних
систем електроживлення, спрямована на мінімізацію потужності втрат
у лінії передачі»;
 премію імені О.І.Ахієзера – Азарєнкову Миколі Олексійовичу,
академіку НАН України, директору Інституту фізики твердого тіла,
матеріалознавства і технологій Національного наукового центру
«Харківський
фізико-технічний
інститут»;
Денисенку
Ігорю
Борисовичу,
доктору
фізико-математичних
наук,
професору
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;
Панкратову Ігорю Михайловичу, доктору фізико-математичних наук,
провідному науковому співробітнику Інституту фізики плазми
Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний
інститут» – за цикл робіт «Деякі актуальні проблеми фізики плазми
та КТС»;
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 премію імені К.Д.Синельникова – Іванюку Федору
Олексійовичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу
Інституту ядерних досліджень НАН України; Маслюку Володимиру
Трохимовичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу
Інституту електронної фізики НАН України; Парлагу Олегу
Олександровичу, кандидату фізико-математичних наук, старшому
науковому співробітнику Інституту електронної фізики НАН України –
за цикл праць «Загальні моделі поділу та систематизації продуктів поділу
атомних ядер»;
 премію
імені
О.І.Бродського
–
Кучмію
Степану
Ярославовичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу
Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України;
Строюку Олександру Леонідовичу, доктору хімічних наук, старшому
науковому співробітнику Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН України; Гранчаку Василю Михайловичу, доктору хімічних наук,
провідному науковому співробітнику Інституту фізичної хімії
ім.Л.В.Писаржевського НАН України – за цикл праць «Хімічна будова
та фотофізичні, фотокаталітичні і фотоелектрохімічні властивості
наноструктурованих
та
квантово-розмірних
напівпровідників
і нанокомпозитів на їх основі»;
 премію імені Ф.Г.Яновського – Розовій Катерині
Всеволодівні, доктору біологічних наук, старшому науковому
співробітнику Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України;
Портніченку Володимиру Іллічу, доктору медичних наук, провідному
науковому співробітнику Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН
України; Портниченко Аллі Георгіївні, доктору медичних наук,
провідному
науковому
співробітнику
Інституту
фізіології
ім.О.О.Богомольця НАН України – за цикл праць «Патологічні
порушення системного і тканинного дихання при гіпоксії і запаленні
та нові методи їх корекції»;
 премію імені Д.К.Заболотного – Авдєєвій Лілії Василівні,
доктору медичних наук, завідувачу відділу Інституту мікробіології
і вірусології ім.Д.К.Заболотного НАН України; Драговозу Ігорю
Володимировичу, доктору біологічних наук, провідному науковому
співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН України; Буценко Людмилі Миколаївні, доктору біологічних
наук, старшому науковому співробітнику Інституту мікробіології
і вірусології ім.Д.К.Заболотного НАН України – за роботу
«Екзометаболом, біологічна активність мікроорганізмів ризосфери
та біологічний контроль фітопатогенних бактерій»;
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 премію імені О.О.Богомольця – Шубі Ярославу Михайловичу,
академіку НАН України, завідувачу відділу Інституту фізіології
ім.О.О.Богомольця НАН України; Жолосу Олександру Вікторовичу,
доктору біологічних наук, завідувачу кафедри Київського національного
університету імені Тараса Шевченка; Філіппову Ігорю Борисовичу,
кандидату біологічних наук, провідному науковому співробітнику
Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України – за серію праць
«Мембранні механізми нормальної і патологічної функції збудливих
і незбудливих клітин»;
 премію імені Д.Ф.Чеботарьова – Бабійчуку Владиславу
Георгійовичу, доктору медичних наук, завідувач відділу Інституту
проблем кріобіології і кріомедицини НАН України; Прокопюку
Володимиру Юрійовичу, кандидату медичних наук, старшому
науковому співробітнику Інституту проблем кріобіології і кріомедицини
НАН України; Мусатовій Ірині Борисівні, кандидату біологічних наук,
старшому науковому співробітнику Інституту проблем кріобіології і
кріомедицини НАН України – за серію робіт «Дослідження
геропротекторного потенціалу кріоконсервованих плацентарних
біооб‘єктів та ритмічних екстремальних холодових впливів (-1200 С)»;
 премію імені М.Г.Холодного – Прядкіній Галині Олексіївні,
доктору біологічних наук, ученому секретарю Інституту фізіології рослин
i генетики НАН України; Дубровній Оксані Василівні, доктору
біологічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту
фізіології рослин i генетики НАН України; Кириченко Олені Василівні,
доктору біологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту
фізіології рослин i генетики НАН України – за цикл праць «Фізіологічні
та екологічні аспекти адаптації зернових і зернобобових культур
до несприятливих чинників довкілля»;
 премію імені М.І.Туган-Барановського – Небрат Вікторії
Василівні, доктору економічних наук, завідувачу відділу Державної
установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; Супрун
Наталії Анатоліївні доктору економічних наук, головному науковому
співробітнику Державної установи «Інститут економіки та прогнозування
НАН України»; Горіну Назару Олеговичу, кандидату економічних наук,
старшому науковому співробітнику Державної установи «Інститут
економіки та прогнозування НАН України» – за цикл праць «Історичні
детермінанти економічного розвитку Україні»;
 премію імені А.Ю.Кримського – Тарасенку Миколі
Олександровичу, доктору історичних наук, в.о.провідного наукового
співробітника Інституту сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України
– за цикл праць «Пам’ятки Стародавнього Єгипту: історико-культурний
аналіз і музейна історія»;
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 премію імені Ф.І. Шміта – Болюку Олегу Миколайовичу,
кандидату мистецтвознавства, науковому співробітнику Інституту
народознавства НАН України – за працю «Художнє дерево у церквах
(за матеріалами західних областей України)»;
 премію імені О.О.Потебні – Широкову Володимиру
Анатолійовичу, академіку НАН України, директору Українського
мовно-інформаційного фонду НАН України; Шевченко Ларисі
Леонідівні, доктору філологічних наук, завідувачу відділу Українського
мовно-інформаційного фонду НАН України; Шевченку Ігорю
Вікторовичу, кандидату технічних наук, провідному науковому
співробітнику Українського мовно-інформаційного фонду НАН України
– за працю «Лінгвістично-інформаційні студії» (у 5 томах, 7 книгах).
2. Вручити дипломи про присудження премій імені видатних
учених України на сесіях загальних зборів відділень НАН України.
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