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НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА

У 2021 році Секретаріат Комітету прийняв до розгляду 30
робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і
техніки.
Для розгляду робіт, поданих на здобуття Державних
премій у 2021 році в Комітеті працювало 12 спеціалізованих
секцій.
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

ЕНЕРГЕТИКА та ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНІ та КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
МЕДИЦИНА
НОВІ РЕЧОВИНИ І
МАТЕРІАЛИ
РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ФІЗИЧНІ НАУКИ
ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
СПЕЦІАЛЬНІ РОБОТИ

5

НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА

Указами Президента України від 16 грудня 2021 року
№№ 660/2021, 661/2021 Національну премію України імені
Бориса Патона присуджено 15 роботам.
Більшість робіт представлено закладами вищої освіти
та організаціями НАН України.
РОЗПОДІЛ ПОДАНИХ ТА ПРЕМІЙОВАНИХ РОБІТ
ЗА ПІДПОРЯДКУВАННЯМ
Національна
академія
аграрних наук
України
подано 1 роботу

Міністерство
охорони здоров’я
України
подано 1 роботу

Акціонерні
товариства
подано 2 роботи
премійовано
1 роботу

Державний комітет телебачення і
радіомовлення України
подано 1 роботу
Міністерство економіки України
подано 1 роботу

Національна
академія наук
України
подано 7 робіт
премійовано
5 робіт

Державне космічне
агенство України
подано 2 роботи
премійовано
2 роботи

Національна академія
медичних наук України
подано 3 роботи
премійовано
2 роботи

Міністрество оборони
України
подано 5 робіт
премійовано
2 роботи

Міністерство освіти і
науки України
подано 7 робіт
премійовано
3 роботи
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НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА

З 117 лауреатів Національної премії України імені
Бориса Патона 86% мають науковий ступінь.
31 кандидат
наук
70 докторів
наук

5 членівкореспонденів НАН
України
2 члени-кореспонденти
НАМН України

16 - не мають
наукового ступеня

Третина дослідників зосереджена в академічному
секторі науки, понад 20% - представники вищої школи та
25% -представники виробництва.
лауреати

кількість

співробітники Національної академії наук

38

співробітники промислового сектору

29

співробітники закладів вищої освіти

26

співробітники системи охорони здоров’я

20

співробітники силових структур

4

Лауреатами
стали
9
науковців
Національного
технічного університету України "Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського".
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НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА

Динамічна взаємодія твердих і
деформівних тіл з рідиною

Автори побудували теорії та провели дослідження широкого
кола наукових і науково-технічних проблем, що стосуються
сучасних питань динамічної взаємодії твердих і деформівних тіл
з рідиною.

Побудовано теорію поширення квазілембових хвиль
вздовж поверхні розділу пружного тіла з початковими
(залишковими) напруженнями та в’язкої стисливої рідини,
виконано аналіз відповідних динамічних процесів та теорію
генерації шуму обмеженою областю турбулентності у каналі
довільної форми поперечного перерізу.
Створено теорію перехідних процесів деформування
електропружних конструктивних елементів з урахуванням
їхньої взаємодії з акустичним середовищем і електричними
ланцюгами.
Запропоновано
неінвазійний
метод
визначення
гемодинамічної значущості патологічної звитості великих
коронарних артерій, який дає змогу визначати пошукові
параметри течії крові у будь-який момент після проведення
коронарографії.
Результати роботи впроваджено в практику наукових
досліджень і проєктно-конструкторських робіт шести
підприємств України, передано для використання до ряду
університетів Англії, Німеччини, Італії та Канади, до
лабораторії Клініки серцево-судинної хірургії Шаріте
(Берлін), їх успішно застосовують для обстеження пацієнтів у
кардіологічній практиці.
Фактичний економічний ефект від впровадження на
Вільногірському гірничо-металургійному комбінаті склав
1,17 млн.грн.
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ЛАУРЕАТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА
Інститут гідромеханіки НАН України
Андрій БОРИСЮК
доктор
фізико-математичних наук,
член-кореспондент НАН України

Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України
Олександр БАГНО
доктор фізикоматематичних наук

Олександр ЖУК
доктор фізикоматематичних наук

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України
Євген СЕМЕНЕНКО
доктор технічних наук

Інститут математики НАН України
Юрій ТРОЦЕНКО
доктор фізикоматематичних наук

Національний технічний університет України "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Ігор ЯНЧЕВСЬКИЙ
доктор фізикоматематичних наук
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НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА

Фізико-технічні засади створення
керованих нано- і мікроструктур на
поверхні твердих тіл
Підсумок багаторічних досліджень авторів в області фізики
плазми, конденсованих середовищ та взаємодії між іонними
потоками надвисокої густини, породженими плазмовим
середовищем.

Автори відкрили нове фізичне явище – батутне
розпилення мішеней, механізм якого має пороговий
характер і реалізується при високій концентрації енергії
іонних потоків у приповерхневих шарах твердого тіла. Цей
механізм став революційним кроком у сучасній іонноплазмовій інженерії поверхні і відкрив недосяжні раніше
можливості текстурування поверхні мішеней від нано- до
субмікронного масштабів і дає змогу конструювати
поверхні з наперед заданими фізичними властивостями.
Стало можливим досягати надвисокої адгезії, а отже
отримувати товсті плівки без використання проміжних –
узгоджувальних шарів, за рахунок підвищення швидкості
їхнього нанесення на 50-70% та значно збільшити
нанотвердість.
Створено
новітні
інноваційні
технології,
що
ґрунтуються на використанні геліконного джерела іонноплазмового потоку в комбінації з плазмовими вакуумнодуговими
прискорювачами.
Досліджено
кінетику
елементарних
процесів
кристалізації,
утворення
нанокластерів та наностовпчиків, що суттєво доповнює та
пояснює фізику елементарних процесів, які визначають
поведінку нерівноважного прошарку між плазмою та
твердою підкладкою.
Створені авторами діючі установки не мають аналогів
у світі і здатні розпилювати мішені, виготовлені з різних за
фізичними властивостями речовин. Отримані плівки та їхні
покриття знайшли широке використання в промисловості,
у т.ч. оборонному секторі.
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ЛАУРЕАТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА
Інститут фізики НАН України
Олександр ВОЙТЕНКО
доктор фізикоматематичних наук

Олександр ГАБОВИЧ
доктор фізикоматематичних наук

Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
Едуард РУДЕНКО
доктор фізикоматематичних наук

Ігор КОРОТАШ
кандидат фізикоматематичних наук

Національний технічний університет України "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
В'ячеслав ГОРШКОВ
доктор фізикоматематичних наук

Анатолій КУЗЬМИЧЄВ
доктор
технічних наук

ТОВ "ГРЕСЕМ ІНОВЕЙШН"
Валерій СЕМЕНЮК
кандидат фізикоматематичних наук

Надія СЕМЕНЮК
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НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА

Електрохімія функціональних
матеріалів і систем
Автори сформулювали концепцію електрохімічного дизайну нових
функціональних матеріалів на основі системного розвитку теорії
макрокінетики розряду – іонізації комплексних сполук.

Розроблено оригінальні підходи інженерії поверхні до
електрохімічного синтезу та оброблення матеріалів, що
придатні до роботи в екстремальних температурносилових режимах за одночасного впливу агресивного
середовища.
Створено широкий спектр нових конкурентноздатних
матеріалів на основі металів і сплавів, неорганічних та
органічних сполук, металічних, оксидних і полімерних
систем, композиційних і гібридних матеріалів, які за своїми
есплуатаційними властивостями перевищують відомі
світові
аналоги
(електрота
фотокаталізатори,
гальванопокриття, електродні та електролітні матеріали
хімічних джерел струму та суперконденсаторів, сорбційні
та оптичні системи).
Комплекс
теорій
процесів
електроосадження,
створений авторами, дав змогу розробити та впровадити
у
промисловість
ефективні
методи
керування
електрохімічними
технологічними
процесами.
Впроваджено екологічно безпечні технології одержання
функційних матеріалів із заданими властивостями, способи
рециклінгу та електровилучення металів із рудної та
вторинної сировини електрохімічними методами.
Отримано 7 патентів України на винахід, 7
міжнародних патентів – Казахстану, Китаю, США.
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ЛАУРЕАТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України
Геннадій КОЛБАСОВ
доктор хімічних наук,
член-кореспондент
НАН України

Валерій
КУБЛАНОВСЬКИЙ
доктор
хімічних наук

Оксана БЕРСІРОВА
доктор
технічних наук
Львівський національний університет імені Івана Франка
Олександр РЕШЕТНЯК
доктор
хімічних наук
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут"
Микола САХНЕНКО
доктор
технічних наук

Марина ВЕДЬ
доктор
технічних наук

Національний університет "Львівська політехніка"
Орест КУНТИЙ
доктор
технічних наук
Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України
Олег ПОСУДІЄВСЬКИЙ
доктор
хімічних наук
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НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА

Новітні багатокомпонентні високоентропійні
матеріали конструкційного та
функціонального призначення
Автори
розробили
новітні
багатокомпонентні
сплави
конструкційного та функційного призначення з високою науковотехнічною та інноваційною складовою.

Обґрунтовано вплив електронної концентрації, розміру
атомів, ентальпії змішування, дисторсій кристалічної ґратки
на фазовий склад та властивості багатокомпонентних
сплавів з різним рівнем ентропії. Встановлені закономірності
дозволили попередньо визначати фазовий склад, питому
вагу, температуру плавлення, модуль пружності та твердість
багатокомпонентних сплавів, що суттєво звужує пошук
необхідного складу.
При розробленні нового покоління багатокомпонентних
сплавів, та фактично нового класу полікомпонентних
інтерметалідів і сполук, композиційних матеріалів на їхній
основі, а також високоентропійних покриттів використано
притаманні їм особливості: підвищену ентропію; наявність
дисторсій
кристалічної
ґратки
та
специфічної
нанокластерної структури. Це уможливило отримати низку
новітніх матеріалів з унікальними властивостями від
криогенних до високих температур.
Виготовлено мішені з високоентропійних сплавів та
розроблено промислову технологію одержання з них
методом
вакуумно
дугового
нанесення
металевих,
нітридних, карбідних і оксидних покриттів з рекордними
показниками твердості та зносостійкості.
Вперше створено низку нових багатокомпонентних
сплавів з високотемпературним ефектом пам’яті форми.
Практичні завдання, у тому числі спрямовані на
імпортозаміщення критичних для України матеріалів,
виконано на замовлення підприємств КБ "Південне", КБ
"Івченко-Прогрес", Укрінмаш. Частину розробок виконано
для компаній CША , КНР.
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ЛАУРЕАТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України

Віктор ГОРБАНЬ
доктор
технічних наук

Микола
БРОДНІКОВСЬКИЙ
кандидат фізикоматематичних наук

Микола КРАПІВКА
кандидат фізикоматематичних наук

Тамара РОГУЛЬ
кандидат фізикоматематичних наук

Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України
Георгій ФІРСТОВ
доктор фізикоматематичних наук
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
Анатолій АНДРЕЄВ
доктор
технічних наук
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України
Олена ТАБАЧНІКОВА
кандидат фізикоматематичних наук
Національний технічний університет України "Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського"

Мирослав КАРПЕЦЬ
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НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА

Фізичні основи та інноваційні
технології ультразвукового
оброблення матеріалів
Автори створили технологічні засади та комплекс обладнання
для ультразвукового ударного оброблення поверхонь виробів і
зварних конструкцій, ультразвукового зварювання пластмас,
ультразвукового кавітаційного оброблення та диспергування
рідин.

Створено фізичні основи ультразвуковго ударного
зміцнення
поверхонь
нових
виробів
та
тривало
експлуатованих зварних металоконструкцій з
метою
суттєвого збільшення їх ресурсу.
Вперше встановлено
фізичні
мікромеханізми
структурних перебудов та формування нанорозмірних,
ультрадисперсних
та градієнтних зернинних структур в
ударно деформованих поверхневих шарах. Отримано нові
знання
щодо
взаємодії
ультразвукового
поля
з
кавітаційними
рідинними
камерами
різної форми та
об'єму.
Запропоновано
та
впроваджено
технології
ультразвукового безреагентного знезараження рідин,
ультразвукового дрібнодисперсного розпилення рідин у
складі механотронних систем зрошування та штучного
мікроклімату, ультразвукового розпилення розплавлених
металів. Впроваджено в серійне виробництво технологічне
обладнання для ультразвукового зварювання пластмас.
Теоретично та експериментально досліджено практично
всі випадки застосування потужного ультразвуку в
промисловості, вагоно- та авіабудуванні, медицині та
сільському господарстві. Представлені авторами розробки
є унікальними та оригінальними і відповідають рівню
кращих світових аналогів.
Економічний ефект від впровадження становить понад
225 млн. грн.
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НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА

Засоби і системи інерціальної навігації
та початкового орієнтування ракетної
та космічної техніки
Автори
створили
лазерні
гіроскопи
та
маятникові
компенсаційні акселерометри, інерційні вимірювальні модулі та
навігаційні
системи
на
основі
датчиків
українського
виробництва,
ряд
приладів
та
систем
початкового
орієнтування для наземної, авіаційної, ракетної та космічної
техніки.

Робота є підсумком багаторічної праці творчого
колективу зі створення українських навігаційних датчиків,
інерційних вимірювальних модулів та навігаційних систем,
приладів і систем початкового орієнтування, які за своїми
технічними характеристиками не гірші, ніж кращі світові
зразки.
Представлено матеріали науково-технічних досліджень
та інноваційних розробок чутливих елементів навігаційних
датчиків, шляхи зменшення впливу на них кліматичних
факторів та експлуатаційних навантажень.
Розроблено оригінальні методики, алгоритмічне і
програмно-математичне забезпечення для початкової
установки безплатформних інерційних навігаційних систем
(БІНС), калібрування, тестування і визначення похибок
інерційних вимірювальних модулів та БІНС. Впроваджено
алгоритми та програмно-математичне забезпечення БІНС
для об’єктів ракетно-космічної техніки та рухомих наземних
об’єктів.
Створено низку сучасних приладів і систем початкового
орієнтування та запропоновано новітні технічні рішення
щодо режиму гірокомпасування БІНС.
Представлено результати натурних випробувань БІНС
у складі пересувної лабораторії, літака-винищувача та
ракети-носія "Дніпро-1".
Створені засоби та системи наразі використано у складі
ракети космічного призначення "Циклон-4", крилатої
ракети "Нептун", ракетного комплексу "Грім-2", систем
прицілювання космічної та ракетної техніки, а також
багатьох інших об’єктів різного призначення.
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НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА

Створення високоекономічних
гідроагрегатів для ГЕС України

Автори визначили концепцію створення нових проточних
частин гідроагрегатів електростанцій під час їх реконструкції
та новому будівництві.

Розроблено, реалізовано та впроваджено методи
віброакустичного
обстеження
гідротехнічних
споруд
гідроелектростанцій, що дало змогу виявити ділянки
порушення міцності у відповідальних місцях споруд
(проточна
частина
гідротурбін,
фундаменти
гідрогенераторів тощо), призначених створювати необхідну
геометрію проточної частини гідроагрегатів, забезпечуючи
її ідентичність з проєктною геометрією.
Вперше встановлено закономірності впливу осьових,
окружних і комбінованих навалів лопатей робочих коліс на
структуру потоку в елементах проточної частини та
інтегральні енергетичні показники.
Запропоновано та реалізовано новий підхід до
просторового профілювання лопатей робочих коліс
осьових гідротурбін, який підвищує ефективність проточної
частини.
Удосконалено комплекс програм IPMFlow, що вперше в
Україні уможливлює з високою достовірністю проводити
дослідження робочого процесу в проточних частинах
гідравлічних машин різного типу.
Для
підвищення
ефективності
та
надійності
функціювання Об’єднаної електроенергетичної системи
України
розроблено,
виготовлено
та
введено
в
експлуатацію
66
модернізованих
гідроагрегатів
Дніпровського каскаду ГЕС, ще 15 гідроагрегатів
перебувають в стадії модернізації та будівництва.
Збільшено встановлену потужність каскаду на 215 МВт та
подовжено термін експлуатації на 40 років.
Інтегральний економічний ефект становить 40,5
млрд.грн.
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НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА

Текстильні матеріали і вироби
спеціального та військового призначення
Автори розробили інноваційні технології створення матеріалів
для
виготовлення
виробів
зі
спеціальними
захисними
характеристиками – антимікробною активністю, зносо-,
вогнестійкістю і гігієнічністю.

Робота
підсумовує
результати
розроблення,
проєктування, виготовлення та впровадження українських
інноваційних текстильних матеріалів і сучасних виробів
спеціального призначення для спорядження бійців
спецпідрозділів силових структур та військовослужбовців
Збройних Сил України (ЗСУ), що відповідає кращим
зарубіжним аналогам.
Автори
провели
комплекс
теоретикоекспериментальних досліджень системи "сировина –
текстильний матеріал – виріб – військовослужбовець". Для
діагностування різних небезпечних ситуацій в режимі
реального часу вперше інтегровано складні волоконнооптичні системи (давачі) в текстильні матеріали, що здатні
змінювати світлові характеристики поширення променів у
оптичних волокнах, і зареєструвати та відобразити різні
умови навколишнього середовища, попередивши бійця
про небезпеку.
Створено і налагоджено серійне виробництво (ТОВ
"РА.ДА")
бронежилетів
з
гібридними
захисними
елементами на основі надвисокомодульного поліетилену і
арамідних тканин з підвищеними резистентними
властивостями;
льотно-технічного
обмундирування,
шкарпеток та предметів білизни як окремих елементів
комплекту бойового спорядження з антимікробними та
дезодораційними властивостями, які впроваджено у
сучасне екіпірування бійців спецпідрозділів силових
структур і військовослужбовців ЗСУ.
Загальний економічний ефект від впровадження
складає близько 2 млрд. грн.
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НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА

Забезпечення якості медичної допомоги
новонародженим дітям в умовах розбудови
перинатальної служби в Україні
Автори розв'язали загальнодержавну проблему надання
висококваліфікованої медичної допомоги вагітним жінкам групи
ризику, їхнім новонародженим з тяжкою перинатальною
патологією та вродженими вадами розвитку.

Розроблено і впроваджено національну програму з
реанімації новонароджених, що забезпечило базову
підготовку
персоналу
акушерських
стаціонарів
і
неонатологічних
відділень
країни
з
реанімації
новонароджених та підвищення кваліфікації медичних
фахівців неонатальних відділень. Розроблено і впроваджено
концепцію
пренатальних
мультидисциплінарних
консиліумів – участь фахівців з пренатальної діагностики.
Створено та впроваджено в практику охорони здоров’я
сучасну трирівневу систему регіоналізованої перинатальної
допомоги та медико-соціального супроводу вагітних жінок і
внутрішньоутробно плодів, новонароджених з тяжкою
перинатальною патологією та вродженими вадами розвитку,
що включає мережу перинатальних центрів ІІ-ІІІ рівня,
неонатальні відділення багатопрофільних лікарень.
Розроблено і впроваджено цілісну систему надання
високоспеціалізованої
хірургічної
допомоги дітям з
критичними життєво небезпечними вадами розвитку, що
дало можливість знизити за останні 15 років післяопераційну
летальність в 5 разів (виживання новонароджених
становить понад 90 %).
Сформована
державна
система
регіоналізованої
трирівневої перинатальної допомоги дає змогу забезпечити
базову, кваліфіковану і високотехнологічну спеціалізовану
медичну допомогу вагітним жінкам і новонародженим.
Протягом 2000-2019 рр.. в Україні досягнуто зменшення
рівня перинатальної смертності у понад 3 рази, рівень
динаміки смертності немовлят знизився на 38%, рівень
неонатальної смертності – на 29%.
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НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА

Новітні методи застосування
стовбурових клітин і біоінженерних
технологій у регенеративній медицині
Автори сформували концепцію критеріїв безпеки та якості
клітинних трансплантатів для доклінічних та клінічних
досліджень.

На сучасному методичному рівні обґрунтовано
можливості та доцільність клінічного застосування різних
типів
клітинних
препаратів,
тканинно-інженерних
біоімплантів для лікування захворювань серцево-судинної,
нервової системи та опорно-рухового апарату.
В експериментах на тваринах вперше проведено
комплексну оцінку морфологічних, ультраструктурних,
імунологічних та функційних параметрів регенерації серця,
головного і спинного мозку, м'язів під час трансплантації
стовбурових клітин.
Новітні клітинні та біоінженерні технології успішно
застосовано в рамках клінічних досліджень у понад 1000
пацієнтів з важкою серцевою недостатністю, критичною
ішемією нижніх кінцівок та остеоартрозом великих
суглобів.
Розроблено технологію комплексної корекції функцій
серця із застосуванням стовбурових клітин пуповинної
крові у хворих з хронічною серцевою недостатністю, що
очікують трансплантації серця.
Вперше
у
світі
виконано
інтраміокардіальну
трансплантацію стовбурових клітин плаценти у випадку
кардіоміопатії.
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Сергій РУДЕНКО
доктор
медичних наук

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Володимир МЕДВЕДЄВ
доктор
медичних наук
Обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька
обласна клінічна лікарня"
Дмитро ДОМБРОВСЬКИЙ
доктор
медичних наук
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут клітинної терапії"
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кандидат
біологічних наук

27

НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА

Збереження і відновлення рослинного
різноманіття України

Автори
сформували
інформаційно-ресурсну
концепцію
збереження, відновлення та раціонального використання
рослинного різноманіття для інноваційного розвитку України.

Створено єдину методологію з оцінювання впливу
глобальних змін на резервуари і потоки парникових газів
за
наземними
вимірюваннями
та
супутниковими
спостереженнями.
Розроблено унікальну систему альгофлористичного
районування України.
Розроблено
засади
космічного
ґрунтознавства,
запропоновано технологію вирощування рослин в умовах
космічного польоту.
Проведено комплексні дослідження з молекулярної
таксономії, філогенії, еволюції, географії та охорони
водоростей і грибів. Засновано низку об’єктів природнозаповідного фонду на Поліссі, у Лісостеповій і Степовій
зонах, проведено відновлення степових екосистем на
еродованих землях Лісостепу.
Розроблено концепцію магнеторецепції рослинних
організмів, визначено індикаторні ознаки їхньої стійкості
до стрес-факторів для впровадження сучасних технологій
фіторемедіації.
На основі модифікованих кремнієвмісних мінералів
отримано безпечні для довкілля інгібітори нітрифікації та
фунгіциди широко спектру дії.
Розроблено
безпечні
шляхи
підвищення
продуктивності
агрофітоценозів,
оптимізовано
використання азотних та органо-мінеральних добрив для
зменшення емісії парникових газів і мінералізації
органічної складової ґрунтів, впроваджено технології для
зниження вмісту мікотоксинів у збіжжі.
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