
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОСТАНОВА  
. 

  03.02.2021  . 

 

м. Київ 

 

№.    38    . 

 

 

Про нагородження грамотами 

за підсумками конкурсу 2020 р. 

 

 

 

За досягнення у розробленні важливих наукових проблем та з 

метою заохочення молодих учених і студентів закладів вищої освіти до 

науково-дослідницької роботи за підсумками конкурсу 2020 р., 

проведеного відділеннями Національної академії наук України, Президія 

НАН України постановляє нагородити грамотами Президії НАН 

України: 

 

1. Молодих учених: 

 Шань Марію Олексіївну, кандидата фізико-математичних наук, 

наукового співробітника Спільної науково-дослідної лабораторії 

Інституту прикладної математики і механіки НАН України і Донецького 

національного університету імені Василя Стуса – за цикл праць «Усувні 

особливості розв’язків анізотропного рівняння пористого середовища»; 

 Мисливченка Олександра Миколайовича, кандидата технічних 

наук, старшого наукового співробітника Інституту проблем 

матеріалознавства  ім.І.М.Францевича НАН України; Макаренко Олену 

Сергіївну, молодшого наукового співробітника Інституту проблем 

матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України ─ за цикл праць  

«Вивчення впливу електронної концентрації на особливості 

фазоутворення високоентропійних сплавів»; 

 Майданчука Тараса Борисовича, кандидата технічних наук,  

завідувача відділу Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН 

України – за цикл праць «Високопродуктивні зварювальні матеріали та 

технології зварювання  й наплавлення складнолегованих бронз»; 

 Чабаненко Олену Олексіївну, молодшого наукового 

співробітника Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН 

України – за цикл робіт «Вплив гліцерину на розвиток 

постгіпертонічного шоку еритроцитів людини»; 
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 Прокопук Мар’яну Сергіївну, кандидата біологічних наук, 

наукового співробітника Державної установи «Інститут еволюційної 

екології НАН України»; Погорєлову Юлію Володимирівну, молодшого 

наукового співробітника Державної установи «Інститут еволюційної 

екології НАН України» – за серію праць «Дослідження різноманіття 

вищих водних рослин міських водойм як індикатора якості 

середовища»; 

 Устимчук Владиславу Петрівну, магістра навчально-наукового 

інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ – за роботу 

«Розслідування сексуального насильства щодо дітей».  
 

 

2. Студентів закладів вищої освіти: 

 Нікуліна Олександра Дмитровича – студента  Національної 

металургійної академії України – за роботу «Дослідження експлуатації 

елементів  головного підйому доменних печей»; 

 Сіору Руслану Валентинівну, студентку Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» –                         
за роботу «Удосконалення методичного підходу до діагностики 

ризикостійкості підприємства». 

 

 

 

 

 

                       Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                    А.Г.Загородній 

 

 

   В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               В.Л.Богданов 

 


