
 

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
 

ПОСТАНОВА 
. 
    13.02.2019    . 

 
м.Київ 

 
№.     40      .

 
 
Про присудження Національною 
академією наук України премій 
імені видатних учених України 
за підсумками конкурсу 2018 р. 

 
   
 
 
За підсумками конкурсу 2018 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 – Кушніру Роману Михайловичу, 

академіку НАН України, директору Інституту прикладних проблем 
механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України;Петришину 
Роману Івановичу, доктору фізико-математичних наук,першому 
проректору Чернівецького національного університету 
ім.Ю.Федьковича; П’янилу Ярославу Даниловичу, доктору технічних 
наук, директору Центру математичного моделювання Інституту 
прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН 
України – за цикл праць «Розвиток аналітично-чисельних і якісних 
методів дослідження диференціальних рівнянь та їх застосування до 
розв’язання задач механіки і тепломасопереносу»; 

– премію імені М.О.Лаврентьєва – Даниленку Олександру 
Івановичу, доктору фізико-математичних наук, провідному науковому 
співробітнику Фізико-технічного інституту низьких температур 
ім.Б.І.Вєркіна НАН України; Дрозду Юрію Анатолійовичу, члену-
кореспонденту НАН України, завідувачу відділу Інституту математики 
НАН України; Кошманенку Володимиру Дмитровичу, доктору фізико-
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математичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту 
математики НАН України – за цикл праць «Розробка нових методів у 
теорії динамічних систем, групових дій і теорії зображень»; 

– премію імені Ю.О.Митропольського – Шарковському 
Олександру Миколайовичу, академіку НАН України, головному 
науковому співробітнику Інституту математики НАН України; 
Романенко Олені Юріївні, доктору фізико-математичних наук, 
провідному науковому співробітнику Інституту математики НАН 
України – за цикл праць «Розвиток теорії хаосу та концепції ідеальної 
турбулентності»; 

– премію іменіВ.М.Глушкова– Ільченку Михайлу Юхимовичу,  
академіку НАН України, проректору Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»;  Кравчуку Сергію Олександровичу, доктору технічних 
наук, професору Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; 
Уривському Леоніду Олександровичу, доктору технічних наук, 
завідувачу кафедри Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – за серію 
праць  «Телекомунікаційні системи»;  

– премію імені О.М.Динника – Богданову Вячеславу 
Леонідовичу, академіку НАН України, провідному науковому 
співробітнику Інституту механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України; 
Назаренку Володимиру Михайловичу, члену-кореспонденту НАН 
України, завідувачу відділу Інституту механіки ім.С.П.Тимошенка НАН 
України; Бабичу Степану Юрійовичу, доктору технічних наук, 
провідному науковому співробітнику Інституту механіки 
ім.С.П.Тимошенка НАН України – за серію праць «Проблеми механіки 
руйнування та контактної взаємодії тіл з початковими напруженнями»; 

– премію імені М.К.Янгеля – Радченку Миколі Олексійовичу, 
доктору технічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту 
транспортних систем і технологій НАН України; Тарасову Сергію 
Васильовичу, кандидату технічних наук, завідувачу відділу Інституту 
транспортних систем і технологій НАН України; Редчицю Дмитру 
Олександровичу, кандидату фізико-математичних наук, старшому 
науковому співробітнику Інституту транспортних систем і технологій 
НАН України – за цикл робіт «Динаміка та аеродинаміка перспективних 
просторово розвинених транспортних і енергетичних систем»; 
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– премію імені М.П.Барабашова – Розенбуш Вірі Калениківні, 
доктору фізико-математичних наук, головному науковому співробітнику 
Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка; Кисельову Миколі Миколайовичу, доктору фізико-
математичних наук, головному науковому співробітнику(на громадських 
засадах) Головної астрономічної обсерваторії НАН України; Лук’янику 
Ігорю Васильовичу, кандидату фізико-математичних наук, старшому 
науковому співробітникуАстрономічної обсерваторії Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка –  за вимірювання 
поляриметричних оптичних характеристик поверхонь вибраних комет і 
супутників планет Сонячної системи; 

– премію імені Г.В.Курдюмова – Данільченку Віталію 
Юхимовичу, доктору фізико-математичних наук, головному науковому 
співробітнику Інституту металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України; 
Переломі Олені Віталіївні (PERELOMA Elena), кандидату фізико-
математичних наук, директору Центру електронної мікроскопії 
Університету Вуллонгонг (Австралія); Фірстову Георгію Сергійовичу, 
доктору фізико-математичних наук, заступнику директора з наукової 
роботи Інституту металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України – за 
розробку методів керування властивостями новітніх інженерних 
матеріалів при мартенситних перетвореннях; 

– премію імені С.І.Пекаря – Іванову Михайлу Олексійовичу, 
доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту 
металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України; Носичу Олександру 
Йосиповичу, доктору фізико-математичних наук, головному науковому 
співробітнику Інституту радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова 
НАН України; Скрипнику Юрію Вікторовичу, доктору фізико-
математичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту 
теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України – за розробку 
аналітичних та числових методів дослідження хвильових і 
трансформаційних процесів у неоднорідних та нерівноважних 
конденсованих середовищах; 

– премію імені Л.В.Шубникова – Вовку Руслану 
Володимировичу, доктору фізико-математичних наук, декану 
Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна; Кордюку 
Олександру Анатолійовичу, члену-кореспонденту НАН України, 
директору Державної наукової установи «Київський академічний 
університет»; Назирову Заріфу Фятіховичу, кандидату фізико-
математичних наук, проректору Харківського національного 
університету ім.В.Н.Каразіна – за виявлення властивостей, що 
притаманні магнонним кристалам, у шубніковській фазі новітніх 
напівпровідників;  
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– премію імені П.А.Тутковського– Мадеричу Володимиру 
Станіславовичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу 
Інституту проблем математичних машин і систем НАН України; 
Бровченку Ігорю Олександровичу, доктору фізико-математичних наук, 
заступнику директора з наукової роботи Інституту проблем 
математичних машин і систем НАН України; Беженару Роману 
Васильовичу, кандидату фізико-математичних наук, старшому 
науковому співробітнику Інституту проблем математичних машин і 
систем НАН України – за цикл праць «Математичне моделювання 
розповсюдження радіоактивності в морських системах внаслідок аварій 
на Чорнобильській та Фукусімській АЕС та його застосування в 
системах підтримки рішень при ядерних аваріях»; 

–  премію  імені В.І.Трефілова  –  Олєйник Галині Сергіївні, 
доктору фізико-математичних наук, провідному науковому 
співробітнику Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича 
НАН України – за  монографію «Структурообразование керамических 
материалов»; 

– премію імені М.М.Доброхотова  –  Бубликову Валентину 
Борисовичу, доктору технічних наук, завідувачу відділу Фізико-
технологічного інституту металів та сплавів НАН України; Бачинському 
Юрію Дмитровичу, кандидату  технічних наук, науковому співробітнику 
Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України; 
Нестерук Олені Петрівні, кандидату технічних наук, старшому 
науковому співробітнику Фізико-технологічного інституту металів та 
сплавів НАН України – за цикл праць «Створення технологій одержання 
високоміцного чавуну з використанням модифікування розплаву в 
протокових реакторах, що розташовані у ливниково-живильних 
системах виливків»; 

– премію імені В.М.Хрущова – Подольцеву Олександру 
Дмитровичу, доктору технічних наук, головному науковому 
співробітнику Інституту електродинаміки НАН України; Хімюку Івану 
Васильовичу, кандидату технічних наук, старшому науковому 
співробітнику Інституту електродинаміки НАН України; Іванкову 
Віктору Феодосійовичу, кандидату технічних наук, начальнику бюро 
ПрАТ «Запоріжтрансформатор» – за серію праць «Моделювання 
мультифізичних процесів в силових трансформаторах та реакторах»; 
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– премію імені О.І.Ахієзера – Бар�яхтару Віктору Григоровичу, 
академіку НАН України, почесному директору Інституту магнетизму 
НАН України та МОН України; Пелетмінському Сергію 
Володимировичу, академіку НАН України, головному науковому 
співробітнику Інституту теоретичної фізики ім.О.І.Ахієзера 
Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний 
інститут»; Шульзі Миколі Федоровичу, академіку НАН України, 
генеральному директору Національного наукового центру «Харківський 
фізико-технічний інститут» – за цикл праць «Деякі проблеми фізики 
твердого тіла та квантової електродинаміки»; 

– премію імені К.Д.Синельникова –Дзюблику Олексію 
Ярославовичу, доктору фізико-математичних наук, провідному 
науковому співробітнику Інституту ядерних досліджень НАН України; 
Федоткіну Сергію Миколайовичу, доктору фізико-математичних наук, 
провідному науковому співробітнику Інституту ядерних досліджень 
НАН України – за циклпраць «Теорія процесів в зв’язаній системі атомів 
і ядер»; 

– премію імені О.І.Бродського – Кублановському Валерію 
Семеновичу, доктору технічних наук, завідувачу відділу Інституту 
загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України; 
Берсіровій Оксані Леонідівні, доктору хімічних наук, провідному 
науковому співробітнику Інституту загальної та неорганічної хімії 
ім.В.І.Вернадського НАН України; Пірському Юрію Кузьмичу, доктору 
хімічних наук, завідувачу лабораторії Інституту загальної та 
неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України – за цикл праць 
«Будова і реакційна здатність координаційних сполук металів в 
електроосадженні та електрокаталізі»; 

–  премію імені Ф.Г.Яновського – Островському Миколі 
Миколайовичу, доктору медичних наук, завідувачу кафедри Івано-
Франківського національного медичного університету МОЗ України; 
Кулинич-Міськів Мар‘яні Олегівні, кандидату медичних наук, доценту  
Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ 
України; Савеліхіній Ірині Олександрівні, кандидату медичних наук, 
асистенту Івано-Франківського національного медичного університету 
МОЗ України – за серію праць «Хронічне обструктивне захворювання 
легень: стратегія запобігання прогресуванню патології»; 
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– премію імені Д.К.Заболотного – Коваленко Надії 
Костянтинівні, члену-кореспонденту НАН України, провідному 
науковому співробітнику Інституту мікробіології і вірусології 
ім.Д.К.Заболотного НАН України; Гармашевій Інні Леонтіївні, 
кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику 
Інституту мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного НАН України; 
Олещенко Любові Тимофіївні, провідному інженеру Інституту 
мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного НАН України – за серію 
робіт «Механізми пробіотичної дії молочнокислих бактерій: сучасний 
стан і перспективи»; 

– премію імені О.О.Богомольця – Бережній Нінель 
Михайлівні, доктору медичних наук, провідному науковому 
співробітнику Інституту експериментальної патології, онкології і 
радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України» – за цикл праць «Шляхи і 
механізми дії інтерлейкінів – продуктів клітин системи імунітету та 
клітин системи сполучної тканини – центральних регуляторів 
гомеостазу органів і тканин як в нормі, так і при патологічних станах»; 

– премію імені Д.Ф.Чеботарьова – Поворознюку Владиславу 
Володимировичу, доктору медичних наук, керівнику відділу Державної 
установи «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН 
України»; Григор’євій Наталії Вікторівні, доктору медичних наук, 
провідному науковому співробітнику Державної установи «Інститут 
геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України»; Дзерович Наталії 
Іванівні, доктору медичних наук, головному науковому співробітнику 
Державної установи «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова 
НАМН України» – за цикл робіт «Механізми розвитку, діагностика, 
профілактика та лікування захворювань кістково-м’язової системи у 
людей літнього віку»; 

– премію імені М.Г.Холодного – Блюму Ярославу Борисовичу, 
академіку НАН України, директору Державної установи «Інститут 
харчової біотехнології та геноміки НАН України»; Ємець Аллі Іванівні,                 
члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу Державної 
установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»; 
Красиленко Юлії Андріївні, кандидату біологічних наук, науковому 
співробітнику відділу Державної установи «Інститут харчової 
біотехнології та геноміки НАН України» – за цикл праць «Оксид азоту 
як регулятор організації рослинного цитоскелету»;  

– премію імені М.І.Туган-Барановського – Кравціву Василю 
Степановичу, доктору економічних наук, директору Державної установи 
«Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН 
України»; Сторонянській Ірині Зеновіївні, доктору економічних наук, 
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заступнику директора з наукової роботи Державної установи «Інститут 
регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України»; Жуку 
Петру Володимировичу, кандидату економічних наук, провідному 
науковому співробітнику Державної установи «Інститут регіональних 
досліджень імені М.І.Долішнього НАН України» – за цикл праць 
«Децентралізація влади та реформування адміністративно-
територіального устрою в Україні»; 

– премію імені А.Ю.Кримського – Середі Олександру 
Григоровичу, кандидату історичних наук, науковому співробітнику 
Інституту сходознавства ім.А.Ю.КримськогоНАН України – за 
монографію «Османсько-українське степове порубіжжя в османсько-
турецьких джерелах XVIIIст.»; 

– премію імені Ф.І.Шміта – Бурковській Любові Володимирівні, 
кандидату мистецтвознавства, науковому співробітнику Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського 
НАН України– за працю «Ікони святого Миколи в українському 
малярстві кінця ХІV – XVI століть: ґенеза, особливості іконографії та 
семантики»; 

– премію імені О.О.Потебні – Соколу Василю Васильовичу, 
доктору філологічних наук, завідувачу відділу Інституту народознавства 
НАН України – за працю «Фольклорна проза про голодомори ХХ ст. в 
Україні». 

 
2. Вручити дипломи про присудження премій імені видатних 

учених України насесії Загальних зборів НАН України25 квітня 2019 
року. 
 
 
 
 
 
Президент  
Національної академії наук України 
            академік НАН України                          Б.Є.Патон 
 
 
         Головний учений секретар 
Національної академії наук України 
           академік НАН України                    В.Л.Богданов 
 
 


