ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
.
24.02.2010 .

м.Київ

№.
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.

Про нагородження грамотами
за підсумками конкурсу 2009 р.

За досягнення у розробці важливих наукових проблем та з метою
заохочення молодих учених і студентів вищих навчальних закладів
України до науково-дослідницької роботи за підсумками конкурсу 2009 р.,
проведеного відділеннями Національної академії наук України, Президія
НАН України постановляє нагородити грамотами Президії НАН України:
1.

Молодих учених:

– Слободяна
Богдана
Степановича,
кандидата
фізикоматематичних наук, молодшого наукового співробітника Інституту
прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН
України, – за цикл робіт «Математичні моделі та аналітично-числові
методи дослідження контактної взаємодії деформівних структур з
урахуванням міжповерхневих зазорів, заповнених рідиною і/або газом,
та приповерхневих дефектів»;
– Пузирьова Володимира Володимировича, кандидата фізикоматематичних наук, доцента Донецького національного університету
МОН України; Троян Ренату Романівну, кандидата фізикоматематичних наук, доцента Донецького національного університету
МОН України, – за наукову роботу «Нормальні хвилі в п’єзоактивних та
неп’єзоактивних циліндрах з ускладненою геометрією перерізів»;
– Тернова
Антона
Сергійовича,
молодшого
наукового
співробітника Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України, –
за серію робіт «Аналіз і синтез артикуляції для розробки комп’ютерної
системи читання по губам слів українською мовою»;
– Самойленко
Тетяну
Анатоліївну,
кандидата
фізикоматематичних наук, наукового співробітника Інституту кібернетики
ім.В.М.Глушкова НАН України, – за цикл робіт
«Побудова і
дослідження нелінійних нестаціонарних диференціальних моделей
двофазових середовищ»;
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– Грищука Руслана Валентиновича, кандидата технічних наук,
наукового співробітника наукового центру Житомирського військового
інституту імені С.П.Корольова Національного авіаційного університету
Міністерства оборони України, – за наукову працю «Теоретичні основи
моделювання процесів нападу на інформацію методами теорії
диференціальних ігор та диференціальними перетвореннями»;
– Ковалець Ольгу Яківну, асистента Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут» МОН
України, – за цикл наукових робіт «Нелінійні коливання в імпедансних
системах приладів інерціальної навігації в умовах експлуатаційного
застосування літальних апаратів»;
– Лимаренка Олександра Михайловича, кандидата технічних
наук, доцента Одеського національного політехнічного університету
МОН України, – за наукову роботу «Розв’язання крайових задач для
стержневих систем з розподіленими параметрами»;
– Глушака Степана Петровича, кандидата фізико-математичних
наук, молодшого наукового співробітника Інституту фізики
конденсованих систем НАН України, – за цикл наукових робіт «Фазова
поведінка складних та полідисперсних рідин»;
– Заболотіна Андрія Євгеновича, молодшого наукового
співробітника Донецького фізико-технічного інституту ім.О.О.Галкіна
НАН України, – за цикл наукових робіт «Оптичні властивості
одновимірних фотонних кристалів з дефектами»;
– Бурмаку Віктора Петровича, наукового співробітника Інституту
іоносфери НАН України та МОН України; Котова Дмитра
Володимировича, молодшого наукового співробітника Інституту
іоносфери НАН України та МОН України; Ляшенка Михайла
Володимировича, кандидата фізико-математичних наук, ученого
секретаря Інституту іоносфери НАН України та МОН України, – за цикл
наукових робіт «Дослідження і моделювання процесів в іоносферній
плазмі впродовж 23-го циклу сонячної активності»;
– Шубу Ірину Володимирівну, асистента кафедри Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН
України, – за цикл праць «Керамічні наповнювачі для стоматологічних
композиційних матеріалів на основі системи Al2O3-SiO2-ZrO2»;
– Воробйову Лілію Олександрівну, молодшого наукового
співробітника Національної металургійної академії України МОН
України, – за роботу «Розробка та дослідження трубчастого
теплообмінника
для
регенеративних
пальників
з
метою
енергозбереження»;
– Коваленка Віталія Володимировича, заступника начальника
відділу Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки
МНС України, – за цикл робіт «Підвищення вогнестійкості електричних
кабельних ліній систем протипожежного захисту»;
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– Чистяк Олену Олегівну, інженера І категорії Інституту
транспорту газу Дочірньої компанії «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз
України» Міністерства палива та енергетики України, – за роботу
«Теоретичні основи розрахунку газових ежекторів з урахуванням
реальних властивостей природного газу»;
– Шавурського Юрія Олександровича, аспіранта Житомирського
державного технологічного університету МОН України, – за роботу
«Високоточний витратомір моторного палива з цифровою обробкою
вимірюваної інформації»;
– Каніщева Олександра Сергійовича, кандидата хімічних наук,
молодшого
наукового співробітника Інституту органічної хімії
НАН України, – за роботу «Фторовмісні NH-, N-хлоро- піразоли
і 1, 2, 3-триазоли»;
– Броварець Ольгу Олександрівну, аспіранта Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, – за серію робіт
«Макро- та мікроструктурне моделювання деяких біологічних та
медичних об’єктів»;
– Атаманюка Дмитра Валерійовича, асистента Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ
України; Гаврилюка Дмитра Ярославовича, асистента Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ
України; Камінського Данила Володимировича, асистента Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ
України, – за серію робіт «Спрямований пошук нових біологічно
активних сполук як потенційних лікарських засобів з групи 4-азолідонів
та споріднених гетероциклічних систем»;
– Погорєлова Максима Володимировича, кандидата медичних
наук, доцента Медичного інституту Сумського державного університету
МОН України; Калінкевич Оксану Володимирівну, молодшого
наукового співробітника Інституту прикладної фізики НАН України;
Івахнюк Тетяну Василівну, старшого лаборанта Медичного інституту
Сумського державного університету МОН України, – за роботу
«Багатофункціональні біоматеріали на основі природних полімерів:
отримання, фізико-хімічні властивості та in-vivo тести»;
– Парнікозу Івана Юрійовича, кандидата біологічних наук,
молодшого наукового співробітника Інституту молекулярної біології та
генетики НАН України, – за цикл праць «Походження та реакції на
зміни довкілля аборигенних квіткових рослин Антарктики»;
– Купчака Павла Мироновича, кандидата економічних наук,
наукового співробітника Ради по вивченню продуктивних сил України
НАН України, – за серію наукових праць «Харчова промисловість
України в умовах активізації інтеграційних та глобалізаційних
процесів»;
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– Крижанівського Віктора В’ячеславовича, кандидата юридичних
наук, асистента Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, – за монографію «Принцип презумпції невинуватості у
кримінальному процесі»;
– Неліпу Дмитра Васильовича, кандидата політичних наук,
заступника декана Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, – за навчальний посібник «Системний аналіз в політології»;
– Шмаргуна Віталія Миколайовича, кандидата психологічних
наук, доцента Чернігівського державного інституту права, соціальних
технологій та праці Міністерства праці та соціальної політики України, –
за монографію «Психосоматичні особливості в інтелектуальному
розвитку дітей»;
– Онупрієнко Аллу Миколаївну, кандидата юридичних наук,
старшого наукового співробітника Науково-дослідного інституту
державного будівництва та місцевого самоврядування Академії
правових наук України, – за монографію «Місцеві органи влади в
механізмі демократичної держави: теоретико-правовий аналіз»;
– Сащук Ганну Миколаївну, кандидата політичних наук, доцента
Інституту журналістики Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, – за монографію «Безпекові виміри телепростору»;
– Кисельова Олега Сергійовича, кандидата філософських наук,
ученого секретаря Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН
України, – за монографію «Феномен екуменізму в сучасному
християнстві»;
– Раскалєй Марину Олександрівну, молодшого наукового
співробітника Науково-дослідного інституту фінансового права
Національного університету Державної податкової служби України, –
за наукову роботу «Особливості імплементації міжнародних договорів
у внутрішній правопорядок у галузі повітряного права України»;
– Ілларіонова Олександра Юрійовича, молодшого наукового
співробітника Інституту економіко-правових досліджень НАН України,
– за серію наукових робіт «Модернізація правового регулювання
господарських відносин у вугільній галузі України»;
– Назимка Єгора Сергійовича, наукового співробітника
Донецького
юридичного
інституту
Луганського
державного
університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка МВС України, – за
цикл наукових праць «Пенальна політика України».
2. Студентів вузів:
– Кузя Антона Мирославовича, студента Інституту прикладної
математики та фундаментальних наук Національного університету
«Львівська політехніка» МОН України, – за наукову роботу «Задачі
з інтегральними умовами за часовою змінною для гіперболічних та
параболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами»;
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– Фещенко
Наталію
Вікторівну,
магістра
Донецького
національного університету МОН України, – за наукову роботу
«Аналоги проблеми Зальцмана та їх застосування»;
– Балєва Олександра Євгеновича, студента Національної
металургійної академії України МОН України, – за науководослідницьку роботу «Оптимальне керування виконавчими органами в
конвеєрних гірничопромислових системах»;
– Бочарнікова Іллю Вікторовича, студента Національного
авіаційного університету МОН України, – за наукову роботу
«Дискретний нечіткий спостерігач параметрів безпілотних літальних
апаратів»;
– Браженко Світлану Анатоліївну, студентку магістратури
Полтавської державної аграрної академії Міністерства аграрної політики
України, – за наукову роботу «Вдосконалення конструкції комбінованих
просапних культиваторів»;
– Грицьківа Романа Ігоровича – студента Львівського
національного університету імені Івана Франка МОН України, – за
роботу «Дослідження динамічних властивостей вуглецевих нанотрубок
методом молекулярної динаміки»;
– Баськова Романа Анатолійовича, студента Магістерської
програми «Фізика» Національного університету «Києво-Могилянська
академія» МОН України, – за роботу «Вплив турбулентної атмосфери
на розширення світлових імпульсів»;
– Мармура
Михайла
Костянтиновича,
студента
ДВНЗ
«Донецький національний технічний університет» МОН України, – за
наукову роботу «Дослідження впливу умов гартування та відпуску на
структуру і властивості товстолистових низьколегованих сталей
масового призначення з метою підвищення їх якості та удосконалення
технології термічної обробки»;
– Атрошенка Олександра Сергійовича, студента Таврійського
державного агротехнологічного університету Міністерства аграрної
політики України, – за роботу «Індукційний перетворювач енергії вітру
в теплоту з дисковими магнітопроводами»;
– Березового Власа Романовича та Аксентія Євгена Олексійовича
студентів Національного авіаційного університету МОН України, –
за роботу «Макет лабораторного стенда для дослідження
AVR-мікроконтролерів»;
– Шевкуненка Владислава Олександровича, студента Донецького
національного технічного університету МОН України, – за роботу
«Порівняльний аналіз витрат при виробництві і ремонті
вибухозахищеного електроустаткування»;
– Туровську Лілію Вадимівну, студентку Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника МОН України, – за
серію робіт «Кристалохімія точкових дефектів і фізико-хімічні
властивості кристалів на основі плюмбум телуриду»;
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– Сопова Івана Сергійовича, студента Харківського національного
економічного університету МОН України, – за наукову роботу
«Мультиагентні моделі нецінової конкуренції за стійкі групи покупців»;
– Аскерова Руслана Аліакрамовича, студента Національної
металургійної академії України МОН України, – за наукову роботу
«Дослідження системи управління якістю трубної продукції на прикладі
Відкритого акціонерного товариства «Інтерпайп Нижньодніпровський
трубопрокатний завод»»;
– Кеміня Валентина Валентиновича, курсанта Навчальнонаукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Київського
національного університету внутрішніх справ МВС України, – за роботу
«Правовий нігілізм: причини та шляхи подолання»;
– Руденка Сергія Сергійовича, курсанта Навчально-наукового
інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Київського
національного університету внутрішніх справ МВС України, – за роботу
«Розвідувальні та контррозвідувальні служби Центральної Ради»;
– Порик Аріану Василівну, студентку Київського національного
університету внутрішніх справ МВС України, – за роботу «Забезпечення
безпеки осіб, які беруть участь в кримінальному судочинстві»;
– Берлача
Юрія
Анатолійовича,
студента
Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, – за серію робіт
«Адміністративно-правове забезпечення протидії рейдерству в Україні»;
– Омельченко Вікторію Юріївну, студентку Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, – за роботу
«Основні принципи філософсько-правового вчення К.О.Неволіна»;
– Лопушанську Ольгу Володимирівну, студентку Інституту права
та суспільних відносин ВНЗ «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна», – за серію наукових робіт «Мовна політика
в Україні: теоретико-правові основи»;
– Павлова Володимира Володимировича, студента Донецького
національного університету МОН України, – за роботу «Роль НАТО
у створенні «однополярного світу»».
3. Вручити грамоти за кращі наукові роботи на загальних зборах
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

