
П О С Т А Н О В А
13.02.2019_____  м Київ No 41

Про присудження премій НАН 
України для молодих учених і 
студентів за кращі наукові роботи 
за підсумками конкурсу 2018 р.

За підсумками конкурсу 2018 p., проведеного відділеннями 
Національної академії наук України, Президія НАН України 
постановляє присудити премії за кращі наукові роботи:

1. Молодим ученим:

-  Кузю Антону Мирославовичу, кандидату фізико-математичних 
наук, молодшому науковому співробітнику Інституту прикладних 
проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України; 
Репетило Софії Михайлівні, кандидату фізико-математичних наук, 
молодшому науковому співробітнику Інституту прикладних проблем 
механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України -  за роботу 
«Нелокальна крайові задачі за часовою змінною для еволюційних 
рівнянь»;

-  Берчуну Ярославу Олександровичу, аспіранту Інституту 
телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України -  
за роботу «Математичне моделювання та хвильова діагностика 
залізобетонних паль»;

-  Кабаннику Сергію Миколайовичу, молодшому науковому 
співробітнику Інституту проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАН 
України -  за роботу «Закономірності впливу кута натікання набігаючого 
дозвукового потоку та приведеної частоти коливань лопаток на 
динамічну стійкість лопаткових вінців осьових компресорів авіаційних 
гтд>>;

-  Балізі Василю Ярославовичу, молодшому науковому 
співробітнику Інституту фізики конденсованих систем НАН України -  
за теоретичне виявлення ефектів фрустрацій у квантових 
антиферомагнетиках;



-  Сплодитель Анастасії Олегівні, кандидату географічних наук, 
молодшому науковому співробітнику Інституту геохімії, мінералогії та 
рудоутворення ім.М.П.Семененка НАН України -  за роботу 
«Ландшафти національного природного парку «Нижньосульський» 
та їх сучасний еколого-геохімічний стан»;

-  Хабурському Ярославу Мирославовичу, кандидату технічних 
наук, науковому співробітнику Фізико-механічного інституту 
ім.Г.В.Карпенка НАН України; Штойку Івану Павловичу, молодшому 
науковому співробітнику Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка 
НАН України -  за роботу «Нові підходи в моделюванні та запобіганні 
росту втомних тріщин у трубопроводах з урахуванням їх корозійно- 
водневої деградації»;

-  Лисенко Юлії Юріївні, кандидату технічних наук, старшому 
викладачу Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» -  за серію робіт 
«Розробка алгоритму управління та оптимізація теплоспоживання 
адміністративної будівлі при експлуатації індивідуального теплового 
пункту»;

-  Толмачовій Галині Миколаївні, кандидату технічних наук, 
старшому науковому співробітнику Національного наукового центру 
«Харківський фізико-технічний інститут» -  за цикл робіт «Дослідження 
методом наноіндентування механічних властивостей наноструктурних 
захисних покриттів, радіаційно-стійких сталей та високоентропійних 
сплавів для матеріалознавчого забезпечення розвитку атомної 
енергетики»;

-  Міхальовій Олені Анатоліївні, кандидату хімічних наук, 
науковому співробітнику Інституту фізичної хімії 
ім.Л.В.Писаржевського НАН України; Литвиненку Антону Сергійовичу, 
кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику 
Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України -  за 
роботу «Вплив структури координаційних сполук 3d і 4f металів 
і нанокомпозитів на їх основі на електронну будову, спектрально- 
люмінесцентні характеристики та електрокаталітичну активність в 
реакціях знешкодження галогенвмісних органічних сполук»;

-  Кропивку Сергію Вікторовичу, кандидату біологічних наук, 
старшому науковому співробітнику Інституту молекулярної біології 
і генетики НАН України -  за цикл праць «Функціонування адаптерних 
білків родини інтерсектинів ITSN1 та ITSN2, білків інвадоподій TKS4, 
TKS5 та актин регулюючих білків родини верпролінів CR16 та WIP»;

-Винокурову Денису Сергійовичу, кандидату біологічних наук, 
науковому співробітнику Інституту ботаніки їм. М.Г.Холодного 
НАН України; Смельяновій Світлані Миколаївні, кандидату біологічних 
наук, науковому співробітнику Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного 
НАН України -  за цикл праць «Класифікація рослинності України: на 
основі фітосоціологічних баз даних та сучасних алгоритмів їх аналізу»;



-  Токуновій Анастасії Володимирівні, кандидату юридичних 
наук, старшому науковому співробітнику Інституту економіко-правових 
досліджень НАН України -  за цикл робіт «Пріоритети підвищення 
ефективності публічного управління: економіко-правовий аспект»;

-  Данилюку Юрію Васильовичу, кандидату юридичних наук, 
завідувачу сектору Інституту законодавства Верховної Ради України; 
Оржаховській Аллі Анатоліївні, кандидату юридичних наук, завідувачу 
сектору Інституту законодавства Верховної Ради України; Турчинову 
Кирилу Олександровичу, доктору філософії, заступнику Генерального 
директора ТОВ «МЦ-ОФІС» -  за цикл робіт «Трансформація 
конституційних відносин в Україні в контексті новітніх викликів»;

-  Григорчук Юлії Миколаївні, кандидату філологічних наук, 
молодшому науковому співробітнику Інституту літератури 
ім.Т.Г.Шевченка НАН України -  за працю «Проза Віри Вовк: виміри 
сакрального».

2. Студентам вищих навчальних закладів:

-  Сухоребській Дар’ї Дмитрівні, студентці магістратури 
Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна -  за роботу 
«Прості замкнені геодезичні на правильних тетраедрах у просторі 
Лобачевського»;

-  Криловій Наталії Анатоліївні, магістру Національної 
металургійної академії України -  за роботу «Багатопроцесорна система 
для розв’язування прикладних задач одного типу»;

-  Кабановському Данилу Івановичу, студенту Національної 
металургійної академії України -  за роботу «Удосконалення системи 
закріплення конвертера ємністю 160 т та діагностування його технічного 
стану»;

-  Івахненку Олегові Володимировичу, студенту магістратури 
Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна -  за 
моделювання низки квантових явищ з використанням класичної системи 
зв’язаних осциляторів;

-  Красніковій Олені Олександрівні, студентці магістратури 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка -  за 
роботу «Розробка та випробування нового резонансного методу 
вимірювання пружних властивостей гірських порід»;

-  Рубану Володимиру Олександровичу, студенту Національної 
металургійної академії України -  за роботу «Моделювання 
гідродинаміки ковшової ванни при продувці через донні дуттєві 
пристрої»;



-  Таргонському Владиславу Анатолійовичу, студенту 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» -  за роботу «Аналіз 
мультиагентних систем керування споживачами електроенергії в 
локальних інтелектуальних електромережах»;

-  Ткаченку Вадиму Вікторовичу, студенту Інституту енергетики та 
комп’ютерно-інтегрованих технологій Одеського національного 
політехнічного університету -  за роботу «Вдосконалення системи 
управління процесом генерації пари на АЕС підвищеної безпеки»;

-  Лічінакі Олексії Віталіївні, студенці Одеського національного 
політехнічного університету -  за роботу «Пошук інгібіторів тирозинази 
серед похідних бензиліденаніліну»;

-  Шевчук Діані Павлівні, студентці магістратури Державної 
наукової установи «Київський академічний університет» — за роботу 
«Вплив хронічного запалення на синаптичну активність в проекційних 
нейронах дорсального рогу щура»;

-  Гавриленку Олександру Олександровичу, студенту магістратури 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія 
Кондратюка -  за роботу «Відмивання коштів, отриманих злочинним 
шляхом, як деструктивний фактор економічної безпеки держави»;

-  Столяр Анні Олександрівні, студентці магістратури Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка -  за роботу 
«Особливості особистісних рис учасників шкільного булінгу в 
підлітковому віці».
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