
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 

 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  

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.» 

 
 

 


	Указ Президента України № 642/2012

