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Від Президії і Ради УМТ

ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ ІМЕНІ АКАдЕМІКА є.К. ЛАЗАРЕНКА ЗА 2010 р.

У 2011 р. за премію імені академіка Є.К. Лазаренка серед мо-
лодих учених змагалися три претенденти, висунуті відповідно 
до положень УМТ про премію. Це — Грущинська Олена Во-
лодимирівна (аспірантка кафедри геохімії, мінералогії та пет-
рографії геологічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 1983 р. н.), Деяк Михай-
ло Антонович (молодший науковий співробітник Державної 
наукової установи “Відділення морської геології та осадочного 
рудоутворення” НАН України, 1984 р. н.) та Карпенко Світла-
на Валеріївна (асистент кафедри геології і прикладної мінера-
логії Криворізького технічного університету, 1984 р. н.). 

Комісія УМТ з присудження Премії у складі: голова ко-
місії — А.А. Вальтер, секретар — Т.М. Лупашко, члени — 
Д.К. Возняк, О.В. Зінченко, Г.О. Кульчецька, В.Д. Євтєхов, 
М.М. Таран, зібралася 13 травня 2011 року. Після належного 
обговорення висунутих на Премію наукових робіт серед членів 
Комісії було проведене таємне голосування, в результаті якого 
виявилося, що найбільшу кількість голосів отримала асистент 
кафедри геології і прикладної мінералогії Криворізького тех-
нічного університету Карпенко Світлана Валеріївна.

Слід зауважити, що С.В. Карпенко змагається за премію 
вже вдруге. Вона у 2007 р. з відзнакою закінчила Криворізький 
технічний університет, де протягом навчання вже займалася на-
уковою роботою. С.В. Карпенко є автором 22 наукових робіт, 9 з 
них у фахових виданнях. У травні 2011 року успішно захистила 
кандидатську дисертацію “Топомінералогія залізисто-кременис-
тої формації Ганнівського родовища Криворізького басейну”.

Світлана Валеріївна Карпенко здобула Премію імені 
академіка Є.К. Лазаренка за 2010 рік за цикл робіт з пробле-
ми топомінералогічного вивчення одного з найскладніших 
за будовою і умовами формування Ганнівського залізорудно-
го родовища Криворізького басейну. Виявлені та досліджені 
нею закономірності мінливості технологічних показників 
руд у розрізі продуктивної товщі сприятимуть уточненню 
мінерально-технологічної класифікації руд і мінерально-
технологічному картуванню родовища.

Українське мінералогічне товариство вітає лауреата 
премії імені Є.К. Лазаренка серед молодих учених Карпенко 
Світлану Валеріївну з важливими досягненнями та зичить 
їй нових успіхів.
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