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Про присудження премій НАН України для молодих учених
і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2009 р.

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 
24.02.2010 р.   м. Київ № 47       

За підсумками конкурсу 2009 р., проведеного відділеннями Національної академії наук 
України, Президія НАН України постановляє присудити премії за кращі наукові роботи:

1. Молодим ученим:
— Берштейн Ользі Олександрівні, кандидату фізико-математичних наук, науковому 

співробітнику Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН Ук-
раїни; Стрільцю Олександру Вікторовичу, кандидату фізико-математичних наук, науко-
вому співробітнику Інституту математики НАН України, — за цикл робіт «Теорія зобра-
жень *-алгебр та її застосування»;

— Білецькому Борису Олександровичу, кандидату фізико-математичних наук, молод-
шому науковому співробітнику Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; 
Ржепецькому Сергію Сергійовичу, молодшому науковому співробітнику Інституту кібер-
нетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Гупалу Микиті Анатолійовичу, інженеру  Інсти-
туту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, — за серію наукових робіт «Ефективні 
байєсівські процедури розпізнавання складних об’єктів»;

— Двірному Олександру Івановичу, кандидату фізико-математичних наук, доценту 
Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України; Денисенку Віктору Сер-
гійовичу, молодшому науковому співробітнику Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка 
НАН України; Слиньку Віталію Івановичу, доктору фізико-математичних наук, старшому 
науковому співробітнику Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, — за ро-
боту «Стійкість руху механічних систем з неточними значеннями параметрів при ударних 
діях»;

— Шевченку Сергію Миколайовичу, кандидату фізико-математичних наук, старшому 
науковому співробітнику Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркі-
на НАН України; Юзефович Ользі Ігорівні, кандидату фізико-математичних наук, нау-
ковому співробітнику Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна 
НАН України; Лужбіну Дмитру Анатолійовичу, кандидату фізико-математичних наук, на-
уковому співробітнику Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова  НАН України, — за 
цикл робіт «Нові квантові та розмірні ефекти в надпровідних мезоскопічних структурах»;

— Миронцову Микиті Леонідовичу, кандидату фізико-математичних наук, старшому 
науковому співробітнику Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, — за серію 
наукових робіт «Розробка апаратурно-методичного комплексу електричного та індукцій-
ного каротажу для підвищення точності і надійності геофізичного дослідження свердло-
вин на нафту та газ»; 

— Ляпіній Кірі Володимирівні, молодшому науковому співробітнику Інституту елек-
трозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, — за цикл праць «Розробка технологічних 
основ виготовлення пористих і порошкових металевих матеріалів методом їх вакуумного 
осадження у парі галогенідів лужних металів»;

— Мосенцовій Людмилі Вікторівні, аспіранту Інституту проблем моделювання в 
енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України; Грудінкіну Вячеславу Михайловичу, заступ-
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нику головного конструктора Відкритого акціонерного товариства «Елемент» Мініс-
терства промислової політики України; Іванюку Віталію Анатолійовичу, старшому 
викладачу Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка МОН 
Украї ни, — за роботу «Методи і засоби модельної підтримки процесів створення ін-
формаційно-вимірювальних і керуючих систем силових установок енергетичного при-
значення»;

— Лавінському Денису Володимировичу, кандидату технічних наук, доценту Націо-
нального технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН Украї-
ни; Ромашову Юрію Володимировичу, кандидату технічних наук, доценту Національно-
го технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України; Соболю 
Володимиру Миколайовичу, кандидату технічних наук, науковому співробітнику Націо-
нального технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України, 
— за серію наукових праць «Методи оцінювання міцності прес-форм і контейнерів для 
упаковки радіоактивних відходів АЕС та стінок вакуумних камер для виводу частинок з 
прискорювачів»;

— Студзинському Сергію Леонідовичу, кандидату хімічних наук, науковому співробіт-
нику Київського національного університету імені Тараса Шевченка, — за цикл наукових 
робіт «Полімерні напівпровідні композиції для застосувань фотоніки та інформаційних 
технологій»; 

— Гармашевій Інні Леонтіївні, кандидату біологічних наук, молодшому науковому 
співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України; 
Полтавській Оксані Анатоліївні, кандидату біологічних наук, науковому співробітнику 
Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, — за серію ро-
біт «Таксономічне положення і біологічна активність молочнокислих і біфідобакте-
рій»;

— Корнійчук Наталії Миколаївні, кандидату біологічних наук, завідувачу кафедри Жи-
томирського державного університету імені Івана Франка МОН України; Шелюк Юлії 
Святославівні, кандидату біологічних наук, доценту Житомирського державного універ-
ситету імені Івана Франка МОН України, — за цикл праць «Водоростеві угруповання ба-
сейну р. Тетерів»;

— Дашевській Ользі Володимирівні, кандидату економічних наук, старшому виклада-
чу Дніпропетровського університету економіки та права, — за монографію «Геоекономічні 
пріоритети України (синергетичний підхід)»;

— Протасовій Вікторії Євгенівні, кандидату юридичних наук, провідному науковому 
співробітнику Академії правових наук України; Письменському Євгену Олександровичу, 
кандидату юридичних наук, старшому викладачу Луганського державного університету 
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка МВС України; Гриняку Андрію Богдановичу, кан-
дидату юридичних наук, старшому науковому співробітнику Науково-дослідного інститу-
ту приватного права і підприємництва Академії правових наук України, — за цикл праць 
«Проблеми вдосконалення правових інститутів в Україні»;

— Гаврилюк Надії Іванівні, кандидату філологічних наук, молодшому науковому спів-
робітнику Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, — за працю «Український 
поліметричний вірш».

2. Студентам вузів:
— Луньову Антону Андрійовичу, магістру Донецького національного університету МОН 

України, — за наукову роботу «Про регулярність степенів диференціального оператора»;
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— Стояну Віталію Володимировичу, студенту магістратури Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, — за серію наукових робіт «Моделювання динаміки 
нелінійних просторово-часових процесів»;

— Фоменку Максиму Володимировичу, студенту Донецького національного універси-
тету МОН України, — за роботу «Усталені коливання тришарових пружних пластин»;

— Борисюк Яні Олегівні, студентці Полтавського національного технічного універси-
тету імені Юрія Кондратюка МОН України, — за роботу «Про хаотичні траєкторії руху 
космічних тіл у планетних системах»;

— Морозу Андрію Володимировичу, Черномиз Анні Сергіївні, Чабанюк Анастасії Пав-
лівні, студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка, — за на-
укову роботу «Біостратиграфічне розчленування мезо-кайнозойських відкладів південної 
частини району канівських дислокацій»;

— Полянській Олені Павлівні, студентці магістратури Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, — за цикл наукових робіт «Оптичні і електронні властивості 
кобальту та наноструктурних композитів на його основі в різних структурних станах»; 

— Соколову Ярославу Олександровичу, магістру Одеського національного політехніч-
ного університету, — за роботу  «Апаратно-програмний комплекс для реєс т рації параме-
трів режимів та аналізу показників якості електричної енергії»;

— Меркотану Кирилу Костянтиновичу, студенту Інституту енергетики та комп’ютерно-
інтегрованих систем управління Одеського національного політехнічного університету, — 
за роботу «Нейтринна діагностика ядерного геореактора»;

— Гумеровій Надії Ісмагілівні, студентці Донецького національного університету, — за 
роботу «Стронцію ізополівольфрамати: розробка умов синтезу, структурні дослідження, 
характеризація властивостей»;

— Зажицькій Маріанні Олегівні, студентці магістратури Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, — за роботу «Механізми виходу ДНК під час електро-
форезу ізольованих клітин»;

— Стрельникову Івану Ігоровичу, студенту Донецького національного університе-
ту, — за роботу «Види роду Ficus L. в умовах захищеного ґрунту (екоморфологія, санацій-
на ефективність, культура в умовах південного сходу України)»;

— Чуріковій Катерині Олексіївні,  студентці магістратури Донецького національно-
го університет, — за наукову роботу «Механізм управління ресурсами бюджету великого 
промислового регіону в умовах економічної нестабільності»;

— Коломієць Лілії Віталіївні, Загороднюку Вячеславу Валерійовичу, Дідуху Дмитру 
Ігоровичу, студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка, — за 
цикл праць «Філософське осмислення еволюції соціокультурного процесу»;

— Дудко Олені Сергіївні, студентці магістратури Інституту журналістики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, — за працю «Вступ до журналістики: 
світова та вітчизняна практика».

3. Вручити дипломи про присудження премій за кращі наукові роботи на загальних збо-
рах відділень 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




