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— іноземному вченому — професору Інституту перспективних досліджень (Прінстон, 
США) Ж. Бургейну (Jean Bourgain) за видатні досягнення в теорії гармонічного аналізу, 
ергодичній теорії та теорії чисел.

Президент Національної академії наук України
            академік НАН України Б.Є. ПАТОН

         Головний учений секретар 
Національної академії наук України

            академік НАН України А.Г. ЗАГОРОДНІЙ

Про присудження Національною академією наук України 
премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2009 р.

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 
24.02.2010 р.  м.Київ № 46       

За підсумками конкурсу 2009 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 — Нікітіну Анатолію Глібовичу, члену-кореспонденту 

НАН України, завідувачу відділу Інституту математики НАН України; Осадчуку Васи-
лю Антоновичу, доктору фізико-математичних наук, провідному науковому співробіт-
нику Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН 
України; Теплінському Юрію Володимировичу, доктору фізико-математичних наук, за-
відувачу кафедри Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огі-
єнка — за цикл робіт «Розвиток групових та асимптотичних методів у теорії диференці-
альних рівнянь та їх застосування у моделях математичної фізики, математичної біоло-
гії і механіки»;

— премію імені М.О. Лаврентьєва — Моторному Віталію Павловичу, члену-ко рес-
понденту НАН України, завідувачу кафедри Дніпропетровського національного універ-
ситету імені Олеся Гончара; Шарку Володимиру Васильовичу, члену-кореспонденту НАН 
України, заступнику директора Інституту математики НАН України; Ребенку Олексію 
Лукичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту математики 
НАН України — за цикл наукових праць «Математичні методи аналізу, теорії апроксима-
ції та топології в математичній фізиці»;

— премію імені Ю.О. Митропольського — Самойленку Анатолію Михайловичу, акаде-
міку НАН України, академіку-секретарю Відділення математики НАН України, директо-
ру Інституту математики НАН України  — за цикл робіт «Асимптотичні методи досліджен-
ня рівнянь нелінійної механіки»;

— премію імені В.М. Глушкова — Кузнєцову Миколі Юрійовичу, члену-кореспонденту 
НАН України, провідному науковому співробітнику Інституту кібернетики ім. В.М. Глуш-
кова НАН України; Петрухіну Володимиру Олексійовичу, доктору технічних наук, про-
відному науковому співробітнику Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН Украї-
ни; Шилу Володимиру Петровичу, доктору фізико-математичних наук, провідному нау-
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ковому співробітнику Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України — за цикл 
робіт «Інформаційні технології розв’язання складних оптимізаційних задач на багатопро-
цесорних комплексах»;

— премію імені О.М. Динника — Блюссу Борису Олександровичу, доктору технічних 
наук, завідувачу відділу Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України; 
Гарковенку Євгену Євгеновичу, доктору технічних наук, генеральному директору Держав-
ного підприємства «Укрвуглеякість» Міністерства вугільної промисловості України; Се-
мененку Євгену Володимировичу, кандидату технічних наук, старшому науковому спів-
робітнику Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України — за цикл 
праць «Гідромеханічні основи екологічно безпечних ресурсо- та енергозберігаючих техно-
логій транспортування і переробки мінеральної сировини»;

— премію імені М.К. Янгеля — Шнякіну Володимиру Миколайовичу, кандидату тех-
нічних наук, заступнику генерального конструктора ДКБ «Південне» ім. М.К. Янгеля; Ко-
ноху Володимиру Івановичу, кандидату технічних наук, начальнику відділу ДКБ «Півден-
не» ім. М.К. Янгеля; Усатюку Леоніду Михайловичу, заступнику головного конструктора 
ДКБ «Південне» ім. М.К. Янгеля — за цикл праць «Cтворення рідинних ракетних двигу-
нів з високими енергомасовими характеристиками»;

— премію імені М.П. Барабашова — Гершбергу Роальду Євгеновичу, доктору фізико-
математичних наук, завідувачу лабораторії НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія» 
МОН України; Павленко Олені Петрівні, кандидату фізико-математичних наук, провід-
ному науковому співробітнику НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія» МОН Украї-
ни; Павленку Якову Володимировичу, доктору фізико-математичних наук, провідному на-
уковому співробітнику Головної астрономічної обсерваторії НАН України — за цикл робіт 
«Зорі середніх і малих мас від жовтих карликів сонячного типу до холодних коричневих 
карликів: спостережувана активність та їх еволюційний статус»;

— премію імені Г.В. Курдюмова — Главацькій Надії Іванівні, доктору фізико-
ма  тематичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту металофізи-
ки ім. Г.В. Курдюмова НАН України; Кокоріну Володимиру Володимировичу, докто-
ру фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту магнетизму НАН України та 
МОН України; Львову Віктору Анатолійовичу, доктору фізико-математичних наук, про-
фесору Київського національного університету імені Тараса Шевченка — за цикл робіт 
«Індуковані магнітним полем ефекти в феромагнітних мартенситних сплавах»;

— премію імені С.І. Пекаря — Антонову Віктору Миколайовичу, члену-кореспонденту 
НАН України, завідувачу відділу Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН Украї-
ни; Райчеву Олегу Едуардовичу, доктору фізико-математичних наук, провідному науко-
вому співробітнику Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН Укра-
їни; Звягіну Андрію Анатолійовичу, доктору фізико-математичних наук, провідному на-
уковому співробітнику Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна 
НАН України — за цикл робіт «Вплив спін-орбітальної та кулонівської взаємодій на влас-
тивості електронних систем»;

— премію імені Л.В. Шубникова — Дюбку Станіславу Пилиповичу, доктору фізико-
математичних наук, професору Харківського національного університету ім. В.Н. Кара-
зіна МОН України; Алєксеєву Євгенію Анатолійовичу, кандидату фізико-математичних 
наук, старшому науковому співробітнику Радіоастрономічного інституту НАН України; 
Ілюшину Вадиму Вадимовичу, кандидату фізико-математичних наук, старшому науково-
му співробітнику Радіоастрономічного інституту НАН України — за цикл робіт «Радіо-
спектроскопія молекул у міліметровому діапазоні довжин хвиль»;
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— премію імені П.А. Тутковського — Дикань Наталії Іванівні, доктору геологічних наук, 
провідному науковому співробітнику Інституту геологічних наук НАН України — за нау-
кову роботу «Систематика четвертинних остракод України (довідник-визначник)»;

— премію імені В.І. Трефілова — Гриньову Борису Вікторовичу, академіку НАН Украї-
ни, директору Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України; Рижикову Володи-
миру Діомидовичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділення Інститу-
ту сцинтиляційних матеріалів НАН України; Семиноженку Володимиру Петровичу, ака-
деміку НАН України, генеральному директору Державної наукової установи «НТК «Ін-
ститут монокристалів» НАН України — за монографію «Сцинтилляционные  детекторы и 
системы контроля радиации на их основе»;

— премію імені М.М. Доброхотова — Скороходу Валерію Володимировичу, академіку 
НАН України, директору Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН 
України; Гнесіну Георгію Гдалевичу, члену-кореспонденту НАН України, головному на-
уковому співробітнику Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН 
України — за енциклопедичне видання «Неорганическое материаловедение»;

— премію імені В.М. Хрущова — Щербі Анатолію Андрійовичу, члену-кореспонденту 
НАН України, завідувачу відділу Інституту електродинаміки НАН України; Кондратен-
ку Ігорю Петровичу, доктору технічних наук, завідувачу відділу Інституту електродинамі-
ки НАН України; Резинкіній Марині Михайлівні, доктору технічних наук, головному на-
уковому співробітнику Науково-технічного центру магнетизму технічних об’єктів НАН 
України — за цикл наукових праць «Моделювання та аналіз електромагнітних процесів в 
енергетичних і технологічних системах»; 

— премію імені К.Д. Синельникова — Азарєнкову Миколі Олексійовичу, члену-ко-
респонденту НАН України, проректору Харківського національного університету ім. В.Н. Ка-
разіна МОН України; Воєводіну Віктору Миколайовичу, доктору фізико-математичних наук, 
заступнику директора Інституту фізики твердого тіла, технологій та матеріалознавства На-
ціонального наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України; Гір-
ці Ігорю Олександровичу, доктору фізико-математичних наук, декану Харківського націо-
нального університету ім. В.Н. Каразіна МОН України — за цикл робіт «Взаємодія випромі-
нювання та потоків частинок із матеріалами в енергетичних установках»;

— премію імені О.І. Бродського — Стрелку Володимиру Васильовичу, академіку НАН 
України, директору Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України — за цикл 
наукових праць «Гетероатоми в хімії активованого вугілля»;

— премію імені О.О. Богомольця — Магурі Ігорю Сільвестровичу, академіку НАН Укра-
їни, провідному науковому співробітнику Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН 
України; Співаку Миколі Яковичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відді-
лу Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України; Трахтенбергу 
Ісааку Михайловичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу лабораторії Інститу-
ту медицини праці АМН України — за серію праць «Проблеми вродженої імунорезистент-
ності та вікової фізіології і токсикології»;

— премію імені Д.К. Заболотного — Зайченку Олександру Максимовичу, доктору біо-
логічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту мікробіології і вірусоло-
гії ім. Д.К. Заболотного НАН України; Андрієнко Олені Володимирівні, кандидату біоло-
гічних наук, вченому секретарю Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотно-
го НАН України; Циганенко Катерині Степанівні, кандидату біологічних наук, науковому 
співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України — 
за монографію «Макроциклічні трихотеценові мікотоксини»;
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— премію імені Ф.Г. Яновського — Регеді Михайлу Степановичу, доктору медичних 
наук, ректору Львівського медичного інституту; Гайдучку Ігорю Григоровичу, кандида-
ту медичних наук, генеральному директору Львівського медичного інституту, — за серію 
праць «Захворювання органів дихання: етіопатогенетичні механізми їх розвитку та сучас-
ні підходи до діагностики, лікування і профілактики»;

— премію імені Д.Ф. Чеботарьова — Коркушку Олегу Васильовичу, члену-ко рес-
понденту НАН України, академіку АМН України, завідувачу відділення Державної уста-
нови «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова АМН України»; Хавінсону Володими-
ру Хацкелевичу, члену-кореспонденту РАМН, директору Санкт-Петербурзького інсти-
туту біорегуляції і геронтології Північно-Західного відділення РАМН; Шатилу Валерію 
Броніславовичу, доктору медичних наук, провідному науковому співробітнику Держав-
ної установи «Інститут геронтології ім.Д.Ф. Чеботарьова АМН України» — за монографію 
«Пинеальная железа: пути коррекции при старении»;

— премію імені М.Г. Холодного — Кірізію Дмитру Анатолійовичу, доктору біологіч-
них наук, старшому науковому співробітнику Інституту фізіології рослин та генетики 
НАН України; Шадчиній Тамарі Михайлівні, доктору біологічних наук, старшому науко-
вому співробітнику Інституту фізіології рослин та генетики НАН України; Стасику Оле-
гу Остаповичу, кандидату біологічних наук, завідувачу відділу Інституту фізіології рос-
лин та генетики НАН України — за цикл праць «Наукові основи оптимізації фотосинтезу 
та підвищення продуктивності рослин у змінних умовах довкілля»;

— премію імені М.І. Туган-Барановського — Даниленку Анатолію Івановичу, члену-
кореспонденту НАН України, заступнику директора Державної установи «Інститут еко-
номіки та прогнозування» НАН України; Шаблистій Любові Миколаївні, доктору еконо-
мічних наук, провідному науковому співробітнику Державної установи «Інститут еконо-
міки та прогнозування» НАН України; Шелудько Наталії Михайлівні, доктору економіч-
них наук, провідному науковому співробітнику Державної установи «Інститут економіки 
та прогнозування» НАН України — за колективну монографію «Фінансово-монетарні ва-
желі економічного розвитку» (3 томи);

— премію імені А.Ю. Кримського — Циганковій Еллі Григорівні, кандидату історичних 
наук, старшому науковому співробітнику Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського 
НАН України — за монографію «Сходознавчі установи в Україні (радянський період)»;

— премію імені Ф.І. Шміта — Врочинській Ганні Володимирівні, кандидату мисте-
цтвознавства, заступнику директора Інституту народознавства НАН України — за працю 
«Українські народні жіночі прикраси ХІХ— початку ХХ століть»;

— премію імені О.О. Потебні — Півтораку Григорію Петровичу, академіку НАН Укра-
їни, завідувачу відділу Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України; Скопнен-
ку Олександру Івановичу, кандидату філологічних наук, старшому науковому співробіт-
нику Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України — за працю «Білорусько-
український словник».

2. Вручити дипломи про присудження премій імені видатних учених України на Загаль-
них зборах НАН України.  

           Президент Національної академії наук України
      академік НАН України Б.Є. ПАТОН

     Головний учений секретар Національної академії наук України
      академік НАН України А.Г. ЗАГОРОДНІЙ




