
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОСТАНОВА  
. 

  03.02.2021  . 

 

м. Київ 

 

№.    37    . 

 

 

Про присудження премій НАН 

України для молодих учених і 

студентів за кращі наукові роботи 

за підсумками конкурсу 2020 р. 

 

 

 

За підсумками конкурсу 2020 р., проведеного відділеннями 

Національної академії наук України, Президія НАН України 

постановляє присудити премії за кращі наукові роботи: 
 

1. Молодим ученим: 

 Рибалку Яну Владиславовичу, аспіранту Фізико-технічного 

інституту низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України; Карпенко 

Ірині Миколаївні, аспірантці Фізико-технічного інституту низьких 

температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України – за цикл робіт «Нові нелінійні 

інтегровні системи: нелокальні, піконні та сингулярні рівняння»; 

 Лєдєньову Микиті Олексійовичу, кандидату фізико-

математичних наук, молодшому науковому співробітнику Донецького 

фізико-технічного інституту ім.О.О.Галкіна НАН України; Боднаруку 

Андрію Васильовичу, молодшому науковому співробітнику Інституту 

фізики НАН України; Заморському Владіславу Олексійовичу, аспіранту 

Інституту магнетизму НАН України та МОН України – за синтез та 

дослідження фізичних властивостей багатофункціональних  

металооксидних матеріалів; 

 Петрашу Олександру Васильовичу, кандидату технічних наук, 

доценту Національного університету «Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка» – за роботу «Нормативне забезпечення модернізації 

обладнання нафтогазової промисловості України»;            

 Кравченку Ярославу Олеговичу, кандидату фізико-

математичних наук,  асистенту кафедри Сумського державного 

університету – за роботу  «Комплексні дослідження процесів 

фазоутворення, мікротопології та механічних характеристик 

багатошарових покриттів на основі (TiAlSiY)N/MeN(Me=Mo,Cr,Zr)»; 
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 Слободянюк Катерині Сергіївні, кандидату технічних наук, 

науковому співробітнику  Інституту технічної теплофізики НАН 

України – за роботу «Інтенсифікація процесу сушіння фітоестрогенної 

сировини на основі сої»; 

 Милій Діані Євгенівні, кандидату фізико-математичних наук, 

науковому співробітнику Інституту електрофізики і радіаційних 

технологій НАН України – за роботу «Мікронадпластичність 

алюмінієвих сплавів»; 

 Трофимчук Ірині Миколаївні, молодшому науковому 

співробітнику  Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України – за 

роботу «Синтез нових кремнеземних матеріалів з ковалентно 

закріпленим β-циклодекстрином для вилучення ароматичних сполук з 

водних розчинів»; 

 Котляр Ірині Петрівні, аспірантці Навчально-наукового центру 

«Інститут біології та медицини» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка – за серію робіт «Біохімічні ефекти похідних 

піролу при виразковому коліті»; 

 Мокросноп Вікторії Михайлівні, кандидату біологічних наук, 

науковому співробітнику Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного 

НАН України; Степанову Сергію Степановичу, кандидату біологічних 

наук, науковому співробітнику Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного 

НАН України – за цикл праць «Продуктивність і вміст цінних речовин у 

міксотрофних культурах Euglena gracilis та Chlamydomonas reinhardtii  

при метаболізації С1-2 одноатомних спиртів»; 

 Бараняку Ігорю Євгеновичу, кандидату економічних наук, 

молодшому науковому співробітнику Державної установи «Інститут 

регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього НАН України» – за цикл 

праць «Дослідження процесів демографічного відтворення Карпатського 

регіону в умовах посилення міграційної активності населення»; 

 Маркову Дмитру Євгеновичу, молодшому науковому 

співробітнику Інституту сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН 

України; Усольцевій Марії Миколаївні, кандидату історичних наук, 

молодшому науковому співробітнику Інституту сходознавства 

ім.А.Ю.Кримського НАН України; Філь Юлії Сергіївні, кандидату 

історичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту 

сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України – за цикл праць 

«Історія Південної Азії: від традиції до модерності»; 

 Конопці Володимиру Михайловичу, кандидату історичних 

наук,  старшому науковому співробітнику Інституту народознавства 

НАН України; Зюбровському Андрію Вікторовичу, кандидату 

історичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту 

народознавства НАН України – за працю «Від зернини до хлібини»: 

семантико-структурний аналіз хліборобського побуту українців (на 

матеріалах Південно-Західного історико-етнографічного регіону)». 
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2. Студентам закладів вищої освіти: 

 Дроздовій Анжеліці Володимирівні, студентці Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка – за роботу  

«Реконструкція палеополів напружень рудопрояву Хуай Кок 

(складчастий пояс Лоей)»; 

 Петрову Михайлу Івановичу, студенту Національної 

металургійної академії України – за роботу «Удосконалення режимів 

роботи гідросистеми затискання штаби в двохконусному розмотувачі                            

ТЕЗА 159-529»; 

 Пацьорі Єлизаветі Михайлівні, студентці Фізико-технічного 

інституту Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Данилову Михайлу 

Андрійовичу, студенту Фізико-технічного інституту Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» – за роботу «Вплив деградації передньої стінки 

поперечної траншеї на ефективність плівкового охолодження»; 

 Саській Віті Валеріївні, студентці Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка – за роботу «Застосування 

наноструктурованих вуглецевих електродів, модифікованих 

композитним покриттям CuO-SiO2 для визначення H2O2»;  

 Виноградовій Дар’ї Володимирівні, студентці Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка – за роботу 

«Прогнозування чисельності народжених дітей в Україні в умовах 

демографічного старіння населення»;   

 Жуку Андрію Васильовичу, студенту Приватного закладу 

вищої освіти «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого» – за 

роботу «Єпископ Української Греко-Католицької Церкви Михаїл 

Сабрига   (1940–2006): історичний портрет»; 

 Рудюк Людмилі Олександрівні, студентці Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка – за цикл 

праць «Мовна особистість Андрія Кузьменка крізь призму жанру 

інтерв’ю».  

 

 

 

 

                       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 


