
2011 рік 
 

Грамотами Національної академії наук нагороджені: 
НОВАЧУК 

Лілія Віталіївна 

Аспірантка МЕФ 

АКІ 

 

Шляхи підвищення ефективності енергозбереження за 

допомогою методів когнітивного моделювання та 

прогнозного графу 

Постанова Президії НАНУ №50 

від 16.02.2011 «Про 

нагородження грамотами за 

підсумками конкурсу 2010 

року» 

ПАВЛЮК 

Володимир Володимирович 

Старший науковий 

співробітник 

наукового центру 

ЖВІ НАУ 

Удосконалені методи аналізу і синтезу 

широкосмугових рупорних антен зі складною формою 

поперечного перерізу 

Постанова Президії НАНУ №50 

від 16.02.2011 «Про 

нагородження грамотами за 

підсумками конкурсу 2010 

року» 

КИРКАЧ 

Катерина Вікторівна 

Аспірантка кафедри 

електротехніки та 

світлотехніки ІАСУ 

Математичне моделювання лінійних та нелінійних 

динамічних систем операційними методами 

некласичного типу 

Постанова Президії НАНУ №50 

від 16.02.2011 «Про 

нагородження грамотами за 

підсумками конкурсу 2010 

року» 

Премію Президента України здобув: 
КОРНІЄНКО 

Анатолій Олександрович 

Доцент кафедри 

машинознавства 

АКІ 

Розробка нанокомпозиційних градієнтних покриттів 

триботехнічного призначення 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

№ 1111/2011 Про присудження 

щорічних премій Президента 

України для молодих вчених 

2011 року 

Стипендію Президента України аспірантам здобула: 
ЩЕГЕЛЬ  

Ганна Олексіївна 

К.т.н. НАУ, аспірантка, асистента кафедри механіки 

Аерокосмічного інституту 

Наказ МОНМСУкраїни від 01.11.2011р. № 

1248 

Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених призначено: 
ЄНЧЕВ 

Сергій Васильович 

К.т.н., доцент кафедри автоматизації та енергоменеджменту 

Аерокосмічного інституту 

Призначено стипендію  

Додаток № 2 до Постанови № 5  

президії Комітету з Державних премій 

України в галузі науки і техніки 

від 07 листопада  2011 року 

Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України здобула: 
НЕЧИПОРУК  

Олена Петрівна 

К.т.н., доцент Інституту аерокосмічних систем управління Присуджено премію 

Розпорядження КМУ №536-р від 15.06.2011 

 



2012 рік 

 
Призначено  стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених, які мають опубліковані наукові праці, 

реалізовані актуальні науково-технічні розробки та наявні можливості для подальшого проведення наукових досліджень:  
 

№ 

з/п 

ПІБ претендента Результат участі 

1 ЧЕБАНЮК Олена Вікторівна,  

к.т.н., доцент кафедри інженерії програмного забезпечення факультету комп’ютерних наук 

Постанова 

Президії 

Комітету з Державних премій України 

в галузі науки і техніки 

від 27.09.2012 № 4 (Додаток 2) 

2 МАРТИНОВА Оксана Петрівна,  

к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж факультету комп’ютерних систем 

Постанова 

Президії 

Комітету з Державних премій України 

в галузі науки і техніки 

від 27.09.2012 № 4 (Додаток 2) 
 

Щорічну Премію Президента України  за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які 

сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі 

призначено: 
 

№ 

з/п 

Назва наукової праці ПІБ автора Результати участі 

1 Отримання інформації органами 

державної влади: проблеми теорії і 

практики 

СОПІЛКО Ірина Миколаївна, к.ю.н., доцент 

кафедри конституційного та адміністративного 

права Юридичного інституту 

Указ Президента України № 642/2012 

Про присудження щорічних премій 

Президента України для молодих вчених 2012 

року 

2 Формування логістичної стратегії 

авіакомпанії в 

умовах глобалізації 

ГУРІНА Ганна Сергіївна,  

доцент кафедри менеджменту зовнішньо-

економічної діяльності 

підприємств Інституту економіки та менеджменту 

Указ Президента України № 642/2012 

Про присудження щорічних премій 

Президента України для молодих вчених 2012 

року 

 

 

 

 



Результат участі у конкурсі для молодих учених і студентів  

вищих навчальних закладів на здобуття премій, що присуджуються Національною академією наук України, за кращі 

наукові роботи  
 

№  

з/п 

ПІБ Тема роботи Результат участі 

1.  ЗАКІЕВ Вадим Ісламович Асистент 

кафедри конструкції літальних апаратів, 

АКІ 

Безконтактний тривимірний інтерференційний 

профілометр з нанометровою роздільною здатністю по 

вертикалі  

Постанова Президії Національної 

академії наук України № 36 від 

15.02.2012 року нагородити 

грамотами Президії НАН України 

2.  ПОСТОЛОВСЬКИЙ Василь 

Володимирович  

Студент 5 курсу, ІАСУ 

Лабораторний стенд на базі ПЛІС фірми Altera Постанова Президії Національної 

академії наук України № 36 від 

15.02.2012 року нагородити 

грамотами Президії НАН України 

3.  БОЙКО Віта Михайлівна Студент 5 курсу, 

ІАСУ 

Комплексовані системи вимірювання кута атаки Постанова Президії Національної 

академії наук України № 36 від 

15.02.2012 року нагородити 

грамотами Президії НАН України 

4.  ДОЛГОРУКОВ Сергій Олегович 

РОМАН Богдан Валерійович Студенти 5 

курсу, ІАСУ 

Автоматизована система випробовування гіроскопічного 

обладнання 

Постанова Президії Національної 

академії наук України № 36 від 

15.02.2012 року нагородити 

грамотами Президії НАН України 

5.  БОСЮК Карина Сергіївна Студент 4 

курсу, ІМВ 

Особливості сучасних міжнародних конфліктів Постанова Президії Національної 

академії наук України № 35 від 

15.02.2012 року, присудити премію 

 
Наукові праці молодих учених Національного авіаційного університету, що здобули,  

щорічну Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних   

і прикладних досліджень та науково-технічних розробок  

у 2012 році 
№ 

з/п 

Назва наукової праці ПІБ автора Результати участі 

1 Формування триботехнічних властивостей 

бандажних полиць лопаток турбін ГТД 

композиційними сплавами системи Со-ТіС 

ТІСОВ Олександр Вікторович,  

молодший науковий співробітник науково-дослідної частини 

Постанова Верховної Ради України від 

06.12.2012 № 5516-VI 

 

 



Список претендентів Національного авіаційного університету,  

яким призначено  

іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, що успішно пройшли захист 

докторської дисертації та проводять фундаментальні наукові дослідження на збагачення науки визначними здобутками 

у 2012 році 
№ 

з/п 

ПІБ претендента Результат участі 

1 ЦИХОВСЬКА Елліна Дмитрівна, 

к.філол.н., доцент кафедри журналістики Інституту міжнародних відносин 

Постанова Верховної Ради України від 

06.12.2012 № 5517-VI 

 

2013 рік 

 
Результат участі у конкурсі для молодих учених і студентів  

вищих навчальних закладів на здобуття премій, що присуджуються Національною академією наук України, за кращі 

наукові роботи  
№ 

з/п 

Назва наукової праці ПІБ автора Результати участі 

1 «Дослідження впливу етандіолу-1,2  

на діелектричні властивості поліетенового 

покриття»; 

ПАЛАГНЮК Василь Володимирович, студент ІЕБ 

Національного авіаційного університету 

Постанова Президії національної академії 

наук України від 15.03.2013  №. 15 . 

 

«Про присудження премій НАН  

України для молодих учених і  

студентів за кращі наукові роботи  

за підсумками конкурсу 2012 р.» 

 Цикл робіт «Розробка  

методологічних та математичних засад 

інформаційних технологій  

широкого призначення» 

МІХНЄВА Галина Петрівна, аспірант Національного 

авіаційного університету;  

Стеля Ігор Олегович, кандидат технічних наук, 

молодший науковий співробітник Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014 рік 
Призначено  стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених, які мають опубліковані наукові праці, 

реалізовані актуальні науково-технічні розробки та наявні можливості для подальшого проведення наукових досліджень:  
 

№ 

з/п 

ПІБ стипендіата 

1 ЧЕБАНЮК Олена Вікторівна,  

к.т.н., доцент кафедри інженерії програмного забезпечення факультету комп’ютерних наук НАУ 

2 МАРТИНОВА Оксана Петрівна,  

к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж факультету комп’ютерних систем НАУ 

3 КРЕДЕНЦАР Світлана Максимівна,  

к.т.н., доц.,  доцент кафедри аеронавігаційних систем Інституту аеронавігації НАУ 

4 ЮЦКЕВИЧ Святослав Сергійович, 

 к.т.н., на посаді доцента кафедри конструкцій літальних апаратів Аерокосмічного інституту НАУ 

5 ГЕЄЦЬ Ірина Олегівна, 

 к.е.н., на посаді доцента кафедри міжнародної економіки Інституту економіки та менеджменту НАУ 
 

2015 
Призначено  стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених, які мають опубліковані наукові праці, 

реалізовані актуальні науково-технічні розробки та наявні можливості для подальшого проведення наукових досліджень: 
№ 

з/п 

ПІБ стипендіата 

1 ЩЕГЕЛЬ Ганна Олексіївна,  

к.т.н., доц., доцент кафедри механіки Аерокосмічного інституту НАУ 

2 ОДАРЧЕНКО Роман Сергійович, 

 к.т.н.,доцент кафедри телекомунікаційних систем Інституту аеронавігації НАУ 

3 КРЕДЕНЦАР Світлана Максимівна, 

 к.т.н., доц., доцент кафедри аеронавігаційних систем Інституту аеронавігації НАУ 

4 ЮЦКЕВИЧ Святослав Сергійович,  

к.т.н., на посаді доцента кафедри конструкцій літальних апаратів Аерокосмічного інституту НАУ 

5 ГЕЄЦЬ Ірина Олегівна, 

к.е.н., на посаді доцента кафедри міжнародної економіки Інституту економіки та менеджменту НАУ 

 

 

 

 



 

2016-2017 
Призначено  стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених, які мають опубліковані наукові праці, 

реалізовані актуальні науково-технічні розробки та наявні можливості для подальшого проведення наукових досліджень: 
№ 

з/п 

ПІБ стипендіата 

1 ДРЕЙС Юрій Олександрович,  

к.т.н., доц., завідувач кафедри дистанційного навчання НН інституту заочного та дистанційного навчання НАУ 

2 КАЗМІРЧУК Світлана Володимирівна,  

к.т.н, доц., доцент кафедри безпеки інформаційних технологій НН інституту Інформаційно-діагностичних систем НАУ 

3 ЛАНЦЕДОВА Юлія Олександрівна,  

к.ю.н., доцент кафедри кримінального права і процесу НН Юридичного інституту НАУ 

4 ЯКОВЛЄВА Анна Валеріївна,  

асистент кафедри екології НН інституту Екологічної безпеки НАУ 

5 ГНАТЮК Сергій Олександрович,  

к.т.н., доц., доцент кафедри безпеки інформаційних технологій НН інституту Інформаційно-діагностичних систем НАУ 

 

2018 
Призначено  стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених, які мають опубліковані наукові праці, 

реалізовані актуальні науково-технічні розробки та наявні можливості для подальшого проведення наукових досліджень: 
 
№ 

з/п 

ПІБ стипендіата 

1 ГНАТЮК Віктор Олександрович, 

 к.т.н, доцент кафедри телекомунікаційних систем Навчально-наукового інституту аеронавігації, електроніки та телекомунікаційних систем 

НАУ 

2 КОРЧЕНКО Анна Олександрівна, к.т.н, доцент, докторант, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Навчально-наукового інституту 

інформаційно-діагностичних систем НАУ 

3 ГІЗУН Андрій Іванович, к.т.н., доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Навчально-наукового інституту інформаційно-

діагностичних систем НАУ 

4. ГНАТЮК Сергій Олександрович,  

к.т.н., доц., доцент кафедри безпеки інформаційних технологій НН інституту Інформаційно-діагностичних систем НАУ 

 

 

 



2019 
Призначено  стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених, які мають опубліковані наукові праці, 

реалізовані актуальні науково-технічні розробки та наявні можливості для подальшого проведення наукових досліджень: 
№ 

з/п 

ПІБ стипендіата 

1 ГНАТЮК Віктор Олександрович, 

 к.т.н, доцент кафедри телекомунікаційних систем Навчально-наукового інституту аеронавігації, електроніки та телекомунікаційних систем 

НАУ 

2 КОРЧЕНКО Анна Олександрівна, к.т.н, доцент, докторант, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Навчально-наукового інституту 

інформаційно-діагностичних систем НАУ 

3 ГІЗУН Андрій Іванович, к.т.н., доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Навчально-наукового інституту інформаційно-

діагностичних систем НАУ 

 
Список претендентів Національного авіаційного університету,  

яким призначено  

іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, що успішно пройшли захист 

докторської дисертації та проводять фундаментальні наукові дослідження на збагачення науки визначними здобутками 

у 2019 році 
№ 

з/п 

ПІБ претендента 

1 КАЗМІРЧУК Світлана Володимирівна,  

д.т.н, доц., доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Навчально-наукового інституту Інформаційно-діагностичних систем НАУ 
2 ГНАТЮК Сергій Олександрович,  

д.т.н., доц., доцент кафедри безпеки інформаційних технологій НН інституту Інформаційно-діагностичних систем НАУ 

 

 



2019 рік 

Подання кандидатур претендентів та їх робіт на здобуття Премії Верховної Ради України для молодих учених: 
1. «Науково-технологічні засади контролю якості вузлів та агрегатів виробництва конкурентоспроможних літаків в 

Україні» Катаєва Марія Олександрівна, к. т. н., старший викладач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних 
систем і технологій Аерокосмічного факультету. 

2. «Моделі деформування залізобетону на засадах механіки руйнування» Яковенко Ігор Анатолійович, д. т. н., доцент 
кафедри комп’ютерних технологій будівництва Факультету архітектури, будівництва та дизайну. 

 
2020 рік 

І. Подання кандидатур претендентів та їх робіт на здобуття Іменних Стипендій Верховної Ради України для молодих 
учених – докторів наук: 

1. «Методика оптимізації аероакустичних характеристик співвісних гвинтовентиляторів перспективних 
турбогвинтовентиляторних двигунів» Дорошенко Катерина Вікторівна, д. т. н., доцент кафедри авіаційних двигунів. 

2. «Методи та засоби забезпечення конфіденційності і цілісності даних у критичній інформаційній інфраструктурі 
держави» Гнатюк Сергій Олександрович, д. т. н., провідний науковий співробітник Науково-дослідної частини. 

3. «Прикладні системи оцінювання ризиків інформаційної безпеки» Казмірчук Світлана Володимирівна, д. т. н., 
завідувач кафедри комп’ютеризованих систем захисту інформації. 

ІІ.  Подання кандидатур претендентів та їх робіт на здобуття Премії Верховної Ради України: 
1. «Інформаційна технологія порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом» ВАВІЛЕНКОВА 

Анастасія Ігорівна,  
професор кафедри комп’ютеризованих систем управління Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної 
інженерії. 



2. «Фундаментальні засади європейської інтеграції України: менталітет → культура → право → публічне управління» 
ЮРИНЕЦЬ Юлія Леонідівна, д.ю.н., доцент,  професор кафедри конституційного та адміністративного права 
Юридичного факультету. 

3. «Розроблення інноваційних засобів підвищення рівня безпеки авіаційних інтелектуальних транспортних систем» 
КУЗЬМЕНКО Наталія Сергіївна, к.т.н., старший науковий співробітник Науково-дослідної частини.  

ІІІ. Подання кандидатур претендентів та їх робіт на здобуття Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 
учених: 

1. МАРТИНЮК Ганна Вадимівна, к.т.н., доцент кафедри засобів захисту інформації  Факультету кібербезпеки, 
комп’ютерної та програмної інженерії. 

2. ІЛЬЄНКО Анна Вадимівна, к.т.н., доцент кафедри комп’ютеризованих систем захисту інформації Факультету 
кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії. 

3. ОХРІМЕНКО Тетяна Олександрівна, к.т.н., докторант Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної 
інженерії. 

4. ОСТРОУМОВ Іван Вікторович, к.т.н., доцент, докторант кафедри Аеронавігаційних систем Факультету аеронавігації, 
електроніки та телекомунікацій. 

5.  ТОВКАЧ Сергій Сергійович, к.т.н., доцент кафедри автоматизації та енергоменеджменту Аерокосмічного 
факультету. 

6. ТОЛКАЧОВА Ірина Анатоліївна, к.ю.н., доцент кафедри конституційного та адміністративного права Юридичного 
факультету. 

 2021 рік 

І. Подання кандидатур претендентів на призначення Стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері 
вищої освіти: 

1. АКМАЛДІНОВА Олександра Миколаївна, кафедра іноземних мов, Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій, 
кандидат філологічних наук, професор. 



2. ВІНОГРАДОВ Микола Анатолійович, кафедра комп'ютерних інформаційних технологій Факультет кібербезпеки, 
комп’ютерної та програмної інженерії, Доктор технічних наук, професор. 

3. ВОРОНІН Альберт Миколайович, кафедра комп'ютерних інформаційних технологій Факультет кібербезпеки, 
комп’ютерної та програмної інженерії, доктор технічних наук, професор. 

4. ГОНЧАРУК Степан Тихонович, Юридичний факультет, кандидат юридичних наук, професор. 
5. ДЕНИСЮК Володимир Петрович, кафедра прикладної математики, Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та 

програмної інженерії, доктор фізико-математичних наук, професор. 
6. КАЛЮЖНИЙ Ростислав Андрійович, Юридичний факультет, доктор юридичних наук, професор. 
7. КІНДРАЧУК Мирослав Васильович, кафедра машинознавства, стандартизації та сертифікації, Аерокосмічний 

факультет, доктор технічних наук, професор. 
8. ТЕРЕЩЕНКО Юрій Матвійович, кафедра авіаційних двигунів, Аерокосмічний факультет, доктор технічних наук, 

професор. 
9. ЛЕДОВСЬКИХ Володимир Михайлович, кафедра хімії та хімічної технології , Факультет екологічної безпеки, 

інженерії та технологій, доктор хімічних наук, професор. 
10.  ЛУЗІК Ельвіра Василівна, Кафедра педагогіки та психології професійної освіти, Факультет лінгвістики та соціальних 

комунікацій, доктор педагогічних наук, професор. 
11.  ХАРЧЕНКО Олександр Григорович, кафедра комп'ютерних інформаційних технологій, Факультет кібербезпеки, 

комп’ютерної та програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент. 
12.  ХОРОШКО Володимир Олексійович, Кафедра безпеки інформаційних технологій, Факультет кібербезпеки, 

комп’ютерної та програмної інженерії, доктор технічних наук, професор. 
13.  ЯКОВЕНКО Юрій Іванович, кафедра соціології та політології, Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій, 

доктор  соціологічних наук, професор. 
14.  ЯНОВСЬКИЙ Фелікс Йосипович, кафедра електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей, 

Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, доктор технічних наук, професор. 
 

!!! Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від                29 вересня 2021 р. № 1174-р «Про 
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призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти» довічну стипендію 
призначено:  

1. ВОРОНІНУ Альберту Миколайовичу (1933 р.н.), доктор технічних наук, професор кафедри комп'ютерних 
інформаційних технологій Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії. 

2. ЛЕДОВСЬКИХ Володимиру Михайловичу (1939 р.н.), доктор хімічних наук, професор, професор кафедри хімії та 
хімічної технології Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій. 

3. ЯНОВСЬКОМУ Феліксу Йосиповичу (1946 р.н.),  доктор технічних наук, професор, професор кафедри електроніки, 
робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей, Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій. 
 

ІІ. Відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №223 щодо присудження Премії 
Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді в розбудові України подано документи на кандидатуру 
БАШЛОВКИ Дмитра Сергійовича, студента групи ТУ-112 М, кафедра міжнародного туризму та країнознавства, Факультет 
міжнародних відносин, напрям «Культурно-мистецька та наукова діяльність, збереження і популяризація історичної та 
культурної спадщини». 

 2022 рік 

 І. Подання кандидатур претендентів та їх робіт на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим, а 
саме: 

1. ЛЕСЬ Ірина Олександрівна – доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету 
міжнародних відносин, кандидат юридичних наук, монографія «Дисциплінарні правовідносини в органах внутрішніх 
справ: історичні аспекти формування». 

2. ТИХЕНКО Оксана Миколаївна – професор кафедри екології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій, 
доктор технічних наук, доцент, робота «Розроблення і застосування інноваційних композиційних матеріалів для 
екранування електромагнітних полів та випромінювань». 
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3. ОДАРЧЕНКО Роман Сергійович – завідувач кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем Факультету 
аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, доктор технічних наук, професор, ГНАТЮК Сергій Олександрович – 
заступник декана Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, доктора технічних наук, професор, 
робота «Методи підвищення ефективності та захищеності мереж стільникового зв’язку п’ятого покоління». 

4.  CІМАХОВА Анастасія Олексіївна – професор кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Факультету 
економіки та бізнес-адміністрування, доктор економічних наук, робота «Моделі соціальної економіки у глобальних 
координатах: новітні тренди розвитку». 

 
ІІ. Претенденти на призначення Стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги в галузі вищої освіти: 

 
1. Білецький Анатолій Якович, професор кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету 

речей, Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, доктор технічних наук, професор. 
2. Віноградов Микола Анатолійович, професор кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, Факультет 

кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, доктор технічних наук, професор. 
3. Дротянко Любов Григорівна, завідувач кафедри філософії, Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій,  доктор 

філософських наук, професор. 
4. Ігнатович Сергій Ромуальдович, завідувач кафедри конструкції літальних апаратів, доктор технічних наук, професор. 
5. Калюжний Ростислав Андрійович,  кафедра теорії та історії держави і права, Юридичний факультет, доктор 

юридичних наук, професор. 
6. Кулик Микола Сергійович, декан Аерокосмічного факультету, доктор технічних наук, професор. 
7. Кулик Володимир Антонович, професор кафедри логістики, Факультет транспорту менеджменту і логістики, кандидат 

економічних наук, професор. 
8. Лузік Ельвіра Василівна, завідувач кафедри педагогіки та психології професійної освіти, Факультет лінгвістики та 

соціальних комунікацій, доктор педагогічних наук, професор. 
9. Чіковані Валерій Валеріанович, професор кафедри аерокосмічних систем управління, Факультет аеронавігації, 

електроніки та телекомунікацій, доктор технічних наук, доцент. 

 



ІІІ. Претенденти на здобуття Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених:  

1. БАХТІЯРОВ Денис Ілшатович – к. т. н., заступник декана Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій. 

2. ВОВК Ольга Миколаївна – д. е. н., доцент, заступник декана з інформатизації, наукової та виховної роботи 
Факультету економіки та бізнес-адміністрування. 

3. ГОРОБЦОВ Інокентій Владиславович – асистент кафедри екології (аспірант 4-го року навчання), Факультет 
екологічної безпеки, інженерії та технологій. 

4. МАХІНЬКО Наталія Олександрівна – д. т. н., доцент, професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва та 
реконструкції аеропортів Факультету архітектури, будівництва та дизайну. 

5. МИКОЛАЄЦЬ Дмитро Анатолійович – к. т. н., доцент, начальник Науково-дослідної частини. 

6. ОХРІМЕНКО Тетяна Олександрівна – к. т. н., докторант, старший науковий співробітник Науково-дослідної 
лабораторії протидії кіберзагрозам в авіаційній галузі. 

Відповідно до додатку 2 постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 04 
листопада 2022 р. №6 «Про призначення стипендій та продовження виплати стипендій Президента України та Кабінету 
Міністрів України для молодих вчених» Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених призначено: 

1. БАХТІЯРОВУ Денису Ілшатовичу – к. т. н., заступник декана Факультету аеронавігації, електроніки та 
телекомунікацій. 

2. ВОВК Ользі Миколаївні – д. е. н., доцент, заступник декана з інформатизації, наукової та виховної роботи Факультету 
економіки та бізнес-адміністрування. 

3. МАХІНЬКО Наталії Олександрівні – д. т. н., доцент, професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва та 
реконструкції аеропортів Факультету архітектури, будівництва та дизайну. 

4.  МИКОЛАЙЦЮ Дмитру Анатолійовичу – к. т. н., доцент, начальник Науково-дослідної частини. 
5.  ОХРІМЕНКО Тетяні Олександрівні – к. т. н., докторант, старший науковий співробітник Науково-дослідної 

лабораторії протидії кіберзагрозам в авіаційній галузі. 
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