
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОСТАНОВА  
. 

  03.02.2021  . 

 

м. Київ 

 

№.    36    . 

 

Про присудження Національною 

академією наук України премій 

імені видатних учених України   

за підсумками конкурсу 2020 р. 

 

   

 

За підсумками конкурсу 2020 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.Боголюбова – Литвиненку Леоніду 

Миколайовичу, академіку НАН України, раднику при дирекції 

Радіоастрономічного інституту НАН України; Михайлецю Володимиру 

Андрійовичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу 

лабораторії  Інституту математики НАН України; Нікітіну Анатолію 

Глібовичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу 

Інституту математики НАН України – за цикл праць «Аналітичні та 

алгебраїчні методи в задачах математичної фізики»; 

 премію імені М.В.Остроградського – Луковському Івану 

Олександровичу, академіку НАН України, головному науковому 

співробітнику Інституту математики НАН України; Тимосі Олександру 

Миколайовичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу 

Інституту математики НАН України – за цикл праць «Математичні 

проблеми нелінійної динаміки рідини в резервуарі»; 

 премію імені В.С.Михалєвича – Чикрію Аркадію 

Олексійовичу, академіку НАН України, завідувачу відділу Інституту 

кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України; Провотарю Олександру 

Івановичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу кафедри 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Кнопову 

Павлу Соломоновичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу 

відділу Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України – за цикл 

робіт «Математичні методи та інформаційні технології в задачах 

прийняття рішень та керування»;      
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 премію імені С.П.Тимошенка – Кубенку Веніаміну 

Дмитровичу, академіку НАН України, завідувачу відділу Інституту 

механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України; Янчевському Ігорю 

Владиславовичу, доктору фізико-математичних наук, професору 

Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – за працю «Динамічні 

процеси в пружних і гідропружних системах»;  

 премію імені В.Є.Лашкарьова – Валаху Михайлу Яковичу, 

члену-кореспонденту НАН України, головному науковому 

співробітнику Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова 

НАН України; Джагану Володимиру Миколайовичу, доктору фізико-

математичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту 

фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України; Юхимчуку 

Володимиру Олександровичу, доктору фізико-математичних наук, 

завідувачу відділу Інституту фізики напівпровідників 

ім.В.Є.Лашкарьова НАН України – за створення та вивчення 

властивостей тонкоплівкових фотовольтаїчних напівпровідникових 

матеріалів на основі четверних халькогенідів; 

 премію імені А.Ф.Прихотько – Блонському Івану 

Васильовичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу 

Інституту фізики НАН України; Бондарю Михайлу Віталійовичу, члену-

кореспонденту НАН України, директору Інституту фізики НАН 

України; Кадану Віктору Миколайовичу, доктору фізико-математичних 

наук, провідному науковому співробітнику Інституту фізики НАН 

України –   за розробку нових лазерних методик і функціональних 

матеріалів для фемтосекундної оптики; 

 премію імені І.Пулюя – Оліху Ярославу Михайловичу, доктору 

фізико-математичних наук, провідному науковому співробітнику 

Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України; 

Оліху Олегу Ярославовичу, доктору фізико-математичних наук, доценту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка –                             

за реалізацію керованого впливу акустичного поля на процеси 

перебудови і генерації світла поверхнево-бар’єрними структурами; 

 премію імені Є.П.Федорова – Длугач Жанні Михайлівні, 

доктору фізико-математичних наук, провідному науковому 

співробітнику Головної астрономічної обсерваторії НАН України; 

Міліневському Геннадію Петровичу, доктору фізико-математичних 

наук, головному науковому співробітнику Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Синявському Івану Івановичу, 

кандидату технічних наук, завідувачу відділу Головної астрономічної 

обсерваторії НАН України – за створення системи реєстрації 

особливостей електромагнітного випромінювання, розсіяного планетами 

Сонячної системи;  

 



3 

 

 премію імені С.І.Субботіна – Маруняк Євгенії Олександрівні, 

доктору географічних наук, директору Інституту географії НАН України 

– за монографію «Геопросторові дослідження і практика планування: 

Україна на тлі світових трендів»; 

 премію імені І.М.Францевича – Бородянській Ганні Юліївні, 

доктору технічних наук, завідувачу лабораторії Інституту проблем 

матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України; Згалат-

Лозинському Остапу Броніславовичу, доктору технічних наук, 

завідувачу відділу Інституту проблем матеріалознавства 

ім.І.М.Францевича НАН України; Рагулі Андрію Володимировичу, 

члену-кореспонденту НАН України, заступнику директора Інституту 

проблем матеріалознавства  ім.І.М.Францевича НАН України – за цикл 

праць «Прогресивні методи іскро-плазмового спікання наноструктурної 

кераміки і нанокомпозитів»; 

 премію імені І.К.Походні ─ Максимову Сергію Юрійовичу, 

доктору технічних наук, завідувачу відділу Інституту 

електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України; Прилипко Олені 

Олександрівні, кандидату технічних наук, старшому науковому 

співробітнику Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН 

України; Кражановському Денису Миколайовичу, молодшому 

науковому співробітнику Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона 

НАН України – за цикл праць «Матеріали, технологія та обладнання для 

підводного зварювання»; 

 премію імені З.І.Некрасова ─ Смірнову Олексію 

Миколайовичу, доктору технічних наук, завідувачу відділу Фізико-

технологічного інституту металів та сплавів НАН України; Верзілову 

Олексію Павловичу, кандидату технічних наук,  докторанту  Фізико-

технологічного інституту металів та сплавів НАН України – за цикл  

праць «Розвиток ресурсозберігаючих технологічних рішень для 

безперервного розливання металу на ділянці «проміжний ківш –

кристалізатор МБЛЗ»; 

 премію імені В.І.Толубинського – Бабаку Віталію Павловичу,  

члену-кореспонденту НАН України, заступнику директора Інституту 

технічної теплофізики НАН України; Ковтун Світлані Іванівні, доктору 

технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту технічної 

теплофізики НАН України; Декуші Олегу Леонідовичу, кандидату 

технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту технічної 

теплофізики НАН України – за серію праць: «Методи та засоби 

моніторингу теплофізичних процесів»;      

 премію імені Д.В.Волкова – Бугаєву Кирилу Олексійовичу, 

доктору фізико-математичних наук, провідному науковому 

співробітнику Інституту теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН 

України; Пугачу Валерію Михайловичу, члену-кореспонденту НАН 

України, завідувачу відділу Інституту ядерних досліджень НАН України 
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– за цикл робіт «Теоретичні передбачення явищ з фізики високих 

енергій та їх експериментальні дослідження в релятивістських 

зіткненнях ядер»; 

 премію імені Л.В.Писаржевського – Кириллову Святославу 

Олександровичу, доктору хімічних наук, директору Міжвідомчого 

відділення електрохімічної енергетики НАН України;  Потапенко Ганні 

Валентинівні, кандидату хімічних наук, старшому науковому 

співробітнику Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики 

НАН України; Горобець Маргариті Ігорівні, кандидату хімічних наук, 

старшому науковому співробітнику Міжвідомчого відділення 

електрохімічної енергетики НАН України – за цикл праць «Електродні 

матеріали та електроліти для пристроїв електрохімічної енергетики»; 

 премію імені Р.Є.Кавецького – Дьоміній Емілії Анатоліївні, 

доктору біологічних наук, завідувачу відділу Інституту 

експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького 

НАН України – за працю «Радіогенний рак: епідеміологія та первинна 

профілактика»; 

 премію імені І.І.Мечникова – Задорожній Вікторії Іванівні, 

члену-кореспонденту НАМН України, директору Державної установи 

«Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського 

НАМН України» – за серію праць «Вірусологічні аспекти актуальних 

інфекцій та питання імунопрофілактики»; 

 премію імені М.Д.Стражеска – Тодурову Борису 

Михайловичу, члену-кореспонденту НАМН України, генеральному 

директору Державної установи «Інститут серця Міністерства охорони 

здоров’я України»; Демянчуку Віталію Богдановичу, кандидату 

медичних наук, заступнику генерального директора Державної установи 

«Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»; Глаголі 

Мирославу Дмитровичу, кандидату медичних наук, завідувачу 

відділення Державної установи «Інститут серця Міністерства охорони 

здоров’я України» – за працю «Тромбоемболія легеневої артерії: 

діагностика та хірургічне лікування»; 

 премію імені В.Ю.Чаговця – Веселовському Миколі 

Сергійовичу, академіку НАН України, заступнику директора Інституту 

фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України; Федуловій Світлані 

Анатоліївні, доктору біологічних наук, завідувачу лабораторії Інституту 

фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України; Тельці Марії Василівні, 

молодшому науковому співробітнику Інституту фізіології 

ім.О.О.Богомольця НАН України – за цикл праць «Механізми впливу 

норадреналіну на електричну активність нейронів ганглія трійчастого 

нерва»; 

 премію імені Л.П.Симиренка – Гончаровській Інні Валеріївні, 

кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Національного 

ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН України; Кузнецову Володимиру 
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Вікторовичу, головному інженеру Національного ботанічного саду 

ім.М.М.Гришка НАН України – за серію праць «Теоретичні засади 

створення нових та унікальних сортів яблуні Malus domestica Borkh. Із 

залученням методів синтетичної селекції»;  

 премію імені М.В.Птухи – Гладуну Олександру 

Миколайовичу, члену-кореспонденту НАН України, заступнику 

директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи 

НАН України; Левчук Наталії Михайлівні, доктору економічних наук, 

головному науковому співробітнику Інституту демографії та соціальних 

досліджень ім.М.В.Птухи НАН України; Рудницькому Омеляну 

Павловичу, науковому співробітнику Інституту демографії та 

соціальних досліджень ім.М.В.Птухи НАН України – за серію праць з 

дослідження довготривалої демографічної динаміки України; 

 премію імені М.С.Грушевського – Гиричу Ігорю Борисовичу, 

доктору історичних наук, завідувачу відділу Інституту української 

археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України; 

Пирогу Руслану Яковичу, доктору історичних наук, головному 

науковому співробітнику Інституту історії України НАН України; 

Тельваку Віталію Васильовичу, доктору історичних наук, професору 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка – за цикл праць «Михайло Грушевський – вчений і політик: 

історичний портрет на тлі доби»; 

 премію імені Д.І.Чижевського – Погорілому Андрію 

Олександровичу, кандидату філософських наук, доценту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка – за монографію 

«Постать Дмитра Чижевського в українській філософській культурі»; 

 премію імені Ф.М.Колесси – Кузьменко Оксані Мирославівні, 

доктору філологічних наук, старшому науковому співробітнику 

Інституту народознавства НАН України – за працю «Драматичне буття 

людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження 

(період Першої та Другої світових воєн)». 
 

2. Вручити дипломи про присудження премій імені видатних 

учених України на сесії Загальних зборів НАН України.    

 

                       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 
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