
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОС Т А НОВ А  
. 

  22.02.2023  . 

 

м. Київ 

 

№.    89    . 

 

 

Про присудження Національною 

академією наук України премій 

імені видатних учених України   за 

підсумками конкурсу 2022 року 

 

 

 

За підсумками конкурсу 2022 року, 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.Г.Крейна – Бакану Андрію Геннадійовичу, 

доктору фізико-математичних наук, провідному науковому співробітнику 

Інституту математики НАН України; Кондратьєву Юрію Григоровичу, 

доктору фізико-математичних наук, директору Міждисциплінарного 

науково-дослідного центру складних систем Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; Кочубею Анатолію 

Наумовичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу 

нелінійного аналізу Інституту математики НАН України – за цикл праць 

«Нові класи еволюційних рівнянь і пов’язані з ними задачі аналізу»; 

 премію імені О.В.Погорєлова – Марченку Володимиру 

Олександровичу, академіку НАН України, головному науковому 

співробітнику Фізико-технічного інституту низьких температур 

ім.Б.І.Вєркіна НАН України – за цикл праць «Обернені задачі теорії 

розсіювання і теорії малих коливань»; 

 премію імені М.М.Амосова – Пріміну Михайлу Андрійовичу, 

члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу Інституту 

кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України;  Чайковському Іллі 

Анатолійовичу, кандидату медичних наук, провідному науковому 

співробітнику Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України  

– за цикл робіт «Інформаційні технології аналізу електричного генератора 

серця та їх використання у військовій та цивільній медицині»; 
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 премію імені О.К.Антонова – Хомилєву Сергію 

Олександровичу, кандидату технічних наук, керівнику групи 

Конструкторського науково-дослідницького комплексу ДП «Івченко-

Прогрес» ДК «Укроборонпром»; Різнику Сергію Борисовичу, керівнику 

бригади Конструкторського науково-дослідницького комплексу                          

ДП «Івченко-Прогрес» ДК «Укроборонпром»; Халатову Артему 

Артемовичу, академіку НАН України, завідувачу відділу Інституту 

технічної теплофізики НАН України – за роботу «Удосконалення методів 

проєктування та дослідження ефективних високонавантажених газових 

турбін двигунів літальних апаратів»; 

 премію імені Г.С.Писаренка – Зіньковському Анатолію 

Павловичу, члену-кореспонденту НАН України, директору Інституту 

проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАН України; Львову Геннадію 

Івановичу, доктору технічних наук, професору кафедри Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Ларіну 

Олексію Олександровичу, доктору технічних наук, директору 

Навчально-наукового інституту комп’ютерного моделювання, 

прикладної фізики та математики Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» – за серію праць «Обчислювальні 

підходи та нелінійні моделі оцінки міцності та прогнозу надійності 

композитних та конструктивно складних елементів машинобудівних 

конструкцій»; 

 премію імені М.П.Барабашова – Борисенку Сергію 

Анатолійовичу, кандидату фізико-математичних наук, старшому 

досліднику-астроному Головної астрономічної обсерваторії НАН 

України; Баранському Олександру Ростиславовичу, кандидату 

біологічних наук, старшому науковому співробітнику Національного 

ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН України; Клещонку Валерію 

Володимировичу, кандидату фізико-математичних наук, старшому 

науковому співробітнику Астрономічної обсерваторії Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за вимірювання 

фотометричних та морфологічних параметрів малих тіл Сонячної 

системи та створення моделей для їхнього дослідження; 

 премію імені О.С.Давидова – Волкову Сергію Наумовичу, 

доктору фізико-математичних наук, головному науковому співробітнику 

Інституту теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України; 

Перепелиці Сергію Миколайовичу, кандидату фізико-математичних 

наук, ученому секретареві Інституту теоретичної фізики 

ім.М.М.Боголюбова НАН України; Шестопаловій Ганні Вікторівні, 

доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту 

радіофізики і електроніки ім.О.Я.Усикова НАН України за вивчення 

механізмів утворення комплексів біологічно активних молекул з 

молекулами ДНК та білків; 
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 премію імені Івана Пулюя – Москаленку Владиславу 

Андрійовичу, кандидату фізико-математичних наук, старшому 

науковому співробітнику Фізико-технічного інституту низьких 

температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України; Смірнову Алєксандру 

Ремовічу, кандидату фізико-математичних наук, науковому 

співробітнику Фізико-технічного інституту низьких температур 

ім.Б.І.Вєркіна НАН України; Погрібній Юлії Михайлівні, кандидату 

фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Фізико-

технічного інституту низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України            

за встановлення механізму утворення об’ємного нанокристалічного 

титану та отримання його зразків; 

 премію імені П.А.Тутковського – Руденку Леоніду 

Григоровичу, академіку НАН України, раднику при дирекції Інституту 

географії НАН України; Поливач Катерині Анатоліївні, кандидату 

географічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту 

географії НАН України; Бочковській Аллі Іллівні, старшому науковому 

співробітнику Інституту географії НАН України – за цикл праць 

«Академічна географія і атласне картографування за роки незалежності 

України»; 

 премію імені Є.О.Патона – Крівцуну Ігорю Віталійовичу, 

академіку  НАН України, директору Інституту електрозварювання  

ім.Є.О.Патона НАН України – за цикл праць «Фізичні  процеси при 

зварюванні та обробці матеріалів»; 

 премію імені Г.В.Карпенка – Назарчуку Зіновію 

Теодоровичу, академіку  НАН України, директору Фізико-механічного 

інституту ім.Г.В.Карпенка НАН України; Скальському Валентину 

Романовичу, члену-кореспонденту НАН України, заступнику директора 

з наукової роботи Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН 

України;  Дацишин Олександрі Петрівні, доктору технічних наук, 

провідному науковому співробітнику Фізико-механічного інституту 

ім.Г.В.Карпенка НАН України – за цикл праць «Методологічні основи 

діагностування корозійно-механічного руйнування елементів  

конструкцій»; 

 премію імені С.О.Лебедєва – Борукаєву Зелімхану 

Харитоновичу, доктору технічних наук, завідувачу лабораторії 

Інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН 

України; Блінову Ігорю Вікторовичу, доктору технічних наук, 

заступнику директора з наукової роботи Інституту електродинаміки НАН 

України; Чемерису Олександру Анатолійовичу, доктору технічних 

наук, заступнику директора з наукової роботи Інституту проблем 

моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України – за цикл робіт 

«Моделі та засоби інформаційно-комунікаційних технологій створення 

інтелектуальних електроенергетичних систем»; 
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 премію імені Г.Ф.Проскури – Васецькому Юрію 

Макаровичу, доктору технічних наук, головному науковому 

співробітнику Інституту електродинаміки НАН України; Гребенікову 

Віктору Володимировичу, доктору технічних наук, провідному 

науковому співробітнику Інституту електродинаміки НАН України; 

Сегеді Михайлу Станковичу, доктору технічних наук, завідувачу 

кафедри електроенергетики та систем управління Національного 

університету «Львівська політехніка» – за серію праць «Електромагнітні 

поля і процеси просторово розподілених об’єктів в елементах 

електроенергетичних та електротехнічних  пристроїв»;      

 премію імені О.І.Лейпунського – Красноруцькому 

Володимиру Семеновичу, кандидату фізико-математичних наук, 

директору Науково-технічного комплексу «Ядерний паливний цикл» 

Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний 

інститут»; Грицині Віктору Михайловичу, науковому співробітнику 

Науково-технічний комплекс «Ядерний паливний цикл» Національного 

наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»; Жукову 

Олександру Івановичу, кандидату фізико-математичних наук, 

начальнику лабораторії Національного наукового центру «Харківський 

фізико-технічний інститут» – за цикл робіт «Ядерно-фізичні та 

матеріалознавчі основи створення ПЕЛів для реакторів ВВЕР-1000 

України»; 

 премію імені А.І.Кіпріанова – Ониську Петру Петровичу, 

доктору хімічних наук, завідувачу відділу Інституту органічної хімії НАН 

України; Рассуканій Юлії Вікторівні, доктору хімічних наук, 

заступнику директора з наукової роботи Інституту органічної хімії НАН 

України – за цикл праць «Створення низькомолекулярних будівельних 

блоків для потреб тонкого органічного синтезу, біомедичної хімії та 

агрохімії»; 

 премію імені О.В.Палладіна – Даниловичу Юрію 

Володимировичу, доктору біологічних наук, провідному науковому 

співробітнику Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України; 

Данилович Ганні Вікторівні, доктору біологічних наук, старшому 

науковому співробітнику Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН 

України; Прилуцькій Світлані Володимирівні, доктору біологічних 

наук, завідувачу кафедри Національного університету біоресурсів і 

природокористування України – за серію праць «Біохімічні засади 

використання нанорозмірних макроциклічних сполук для спрямованої 

регуляції функціонування клітин та цільової доставки лікарських 

препаратів»; 
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 премію імені П.Г.Костюка – Костеріну Сергію Олексійовичу, 

академіку НАН України, заступнику директора з наукової роботи 

Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України; Бабіч Лідії 

Григорівні, доктору біологічних наук, провідному науковому 

співробітнику Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України; 

Шликову Сергію Георгійовичу, доктору біологічних наук, провідному 

науковому співробітнику Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН 

України – за серію праць «Властивості, механізми функціонування                     

та регуляція систем енергозалежного транспорту іонів Са у 

гладеньком’язових клітинах»; 

 премію імені В.П.Комісаренка – Маньковському Борису 

Микитовичу, члену-кореспонденту НАМН України, завідувачу кафедри 

Національного університету охорони здоров’я України ім.П.Л.Шупика – 

за монографію «Діабетична нейропатія – від голови до кінчиків пальців»; 

 премію імені І.І.Шмальгаузена – Межжеріну Сергію 

Віталійовичу, доктору біологічних наук, завідувачу відділу Інституту 

зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України; Титарю Володимиру 

Михайловичу, кандидату біологічних наук, провідному науковому 

співробітнику Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України –               

за серію праць «Еволюційні, генетичні і біогеографічні дослідження 

модельних, вразливих і схильних до експансії представників 

Європейської фауни»;  

 премію імені В.Я.Юр’єва – Козуб Наталії Олександрівні, 

доктору біологічних наук, завідувачу лабораторії Інституту захисту 

рослин НААН України; Пірку Ярославу Васильовичу, доктору 

біологічних наук, ученому секретареві Державної установи «Інститут 

харчової біотехнології та геноміки НАН України»; Леонову Олегу 

Юрійовичу, доктору сільськогосподарських наук, завідувачу лабораторії 

Інституту рослинництва імені В.Я.Юр’єва НААН України – за цикл праць 

«Генетичні ресурси пшениці м’якої у постгеномну еру: нові молекулярно-

генетичні маркери генів якості зерна та стійкості до хвороб як інструмент 

молекулярної селекції»; 

 премію імені М.І.Туган-Барановського – Мазаракі Анатолію 

Антоновичу, доктору економічних наук, ректору Державного 

торговельно-економічного університету; Мельник Тетяні Миколаївні, 

доктору економічних наук, завідувачу кафедри Державного торговельно-

економічного університету; Кудирко Людмилі Петрівні, кандидату 

економічних наук, професору Державного торговельно-економічного 

університету – за серію праць «Імперативи зростання національної 

економіки»; 
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 премію імені М.П.Василенка – Стойко Олені Михайлівні, 

доктору політичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту 

держави і права імені В.М.Корецького НАН України; Явір Вірі 

Анатоліївні, доктору політичних наук, провідному науковому 

співробітнику Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН 

України; Бондарук Тетяні Іванівні, кандидату юридичних наук, 

старшому науковому співробітнику Інституту держави і права імені 

В.М.Корецького НАН України – за цикл праць «Правові та політичні 

засади державотворчих і націєтворчих процесів в Україні»; 

 премію імені М.І.Костомарова – Томозову Валерію 

Вʼячеславовичу, доктору історичних наук, завідувачу сектору Інституту 

історії України НАН України – за серію праць з генеалогії та 

просопографії; 

 премію імені І.Я.Франка – Тарнашинській Людмилі 

Броніславівні, доктору філологічних наук, головному науковому 

співробітнику Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України –                  

за працю «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління 

(Історико-літературний та поетикальний аспекти)». 

2. Вручити дипломи про присудження премій імені видатних 

учених України на сесіях загальних зборів відділень НАН України.    

 

 

 

 

 

                       Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                             Анатолій ЗАГОРОДНІЙ 

 

 

   В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                              Вячеслав БОГДАНОВ 

 

 

 

 

 

 


