
Премії Президента України для молодих вчених

2021 року  



• Секретаріатом Комітету у 2021 році  було прийнято 73 роботи на здобуття премії 

Президента України для молодих вчених.

• Всі представлені роботи після проведення їх науково-технічної експертизи  розглядалися 

на засіданнях спеціалізованої секції та президії Комітету.

• Рішенням президії Комітету від 15 червня 2021 року до участі у конкурсі зі здобуття Премій 

було допущено 56 робіт.

• До Комітету надійшло 486 схвальних відгуків від провідних науковців і організацій,

в тому числі 26 – від зарубіжних колег.

• На офіційному вебсайті Комітету залишили свої коментарі понад 1210 вчених і фахівців,

з них 92 зарубіжних коментарів.



• На підсумковому засіданні спеціалізованої секції проаналізовано матеріали

громадського обговорення робіт, зміст та загальна оцінка їх наукового значення,

творчий внесок конкретних претендентів на здобуття премії.

• Президія Комітету після заслуховування рекомендацій секції 26 жовтня 2021

року прийняла рішення щодо кандидатур на присудження премій.

• За поданням Комітету Указом Президента України від 16 грудня 2021 року

№659/2021 присуджено 40 премій Президента України для молодих вчених.

Підсумковий розгляд 2021
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Серед 15 докторів наук:

• 3 – доктори технічних наук,

• 2 – доктори хімічних наук,

• 2 – доктори медичних наук,

• 2 – доктори економічних наук, 

доктор геологічних наук, доктор історичних 

наук, доктор філософських наук, доктор 

філологічних  наук, доктор юридичних наук, 

доктор наук з державного управління.

Серед них:

• 6 – представники МОН України, 
• 5 – представники НАН України,
• 2 – представники НАМН України, 
• по одному представнику з МВС 

України та приватного ЗВО України.

До складу авторських колективів  
премійованих робіт входять 88 науковців (90%) 
мають науковий ступінь, з них 15 докторів і 64 
кандидати наук.
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Створення засобів контролю та 
діагностування стану спресованості осердя
статора потужних турбогенераторів

Представлено Інститутом електродинаміки
НАН України.

Розроблено засоби контрою та діагностування
стану спресованості осердя статора потужних
турбогенераторів під час його виготовлення та
експлуатації, що дозволяють забезпечити надійну
та безаварійну експлуатацію генеруючого
обладнання АЕС, ТЕЦ та ТЕС в ОЕС України.

Впроваджено на АТ «Завод Електроважмаш»
(м. Харків).

Євген 
ЗАЙЦЕВ



Розвиток методів забезпечення вібраційної
надійності систем з конструктивною
симетрією та їх складових

Представлено Інститутом проблем міцності
імені Г.С.Писаренка НАН України.

Розроблено моделі та експериментальне
обладнання для визначення впливу параметрів
механічного зв’язку лопаток і засобів
демпфірування на формування коливань їх вінців
як систем з циклічною симетрією, а також оцінки
зародження дозвукового флатеру в лопаткових
вінцях на різних режимах їх роботи.

Впроваджено на провідних підприємствах
України в галузі двигунобудування, при розробці
нових зразків вимірювальної техніки і засобів
відновлювальної енергетики.

Кирило 
САВЧЕНКО

Сергій 
КАБАННИК

Олег
ДЕРКАЧ



Оптимізація проточних частин потужних
парових турбін для ТЕС та АЕС

Представлено Національним технічним 
університетом  «Харківський політехнічний 
інститут”,  АТ «Українські енергетичні машини».

Розроблено та реалізовано методологію об'єктно-
орієнтованої багаторівневої комплексної оптимізації
проточної частини потужних парових турбін.

Результати розробок дозволили виконати
модернізацію потужних турбін К-220-44-1М2, К-220-
44-3М1, К-220-44-3М2, К-220-44-1М3 АЕС "Пакш "
(Угорщина), модернізацію турбоагрегатів №3, №4
енегргоблоку №2 Вірменської АЕС, модернізацію
турбіни К-1000-60/1500-2 блоку №5 АЕС "Козлодуй "
(Болгарія).

Олена
АВДЄЄВА

Ігор
ПАЛЬКОВ

Олег
ІЩЕНКО

Сергій 
ПАЛЬКОВ



Інноваційні технології підвищення
надійності, енергетичної ефективності та
екологічності суднових енергетичних
установок

Представлено Національним університетом 
кораблебудування імені адмірала Макарова.

Запропоновано концепцію підвищення
ефективності суднових енергетичних установок у
складі пропульсивних комплексів виробництва
механічної енергії в суднових головних двигунах
внутрішнього згоряння і газотурбінних двигунах,
шляхом використання теплоти вихлопних і
рециркуляційних газів перепуску з випускного
ресивера у впускний тепловикористальними
холодильними машинами охолодження циклового
повітря двигунів з відповідним підвищенням їх
потужності та скороченням споживання палива.

Олег 
САВЕНКОВ

Юлія
БАРАБАНОВА

Максим
ПИРИСУНЬКО

Олексій
МОСКОВКО

Загальний 
вигляд 

експеримента
льної 

установки ТАД

Принципова схема системи утилізації ВЕУ ЕУ з 
гравітаційними термосифонами в ТАТМ 



Оптико-акустичне діагностування
корозійно-механічного руйнування
елементів конструкцій

Представлено Фізико-механічним інститутом 
імені Г.В. Карпенка НАН України.

Дослідження стосуються розв'язання
важливого наукового завдання: розробки
ефективних моделей, методів та засобів, які в
сукупності утворюють теоретико-
експериментальні засади діагностування стану
та визначення залишкової довговічності
елементів конструкцій, які руйнуються під
впливом різних корозійно-механічних чинників.

Юрій
КАНЮК

Андрій
ЧОРНЕНЬКИЙ

Ігор
СТАСИШИН

Іван
ШТОЙКО

Залишкова довговічність труби нафтопровода

Залишкова довговічність залізничної колісної пари 



Інноваційні технології підвищення ресурсу 
несучих елементів газотурбінних двигунів

Представлено Національним технічним 
університетом України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», Національним  
університетом «Запорізька політехніка».

Розроблено розрахункові моделі, проведено
моделювання та експериментально досліджено
технології поверхневої обробки деталей
газотурбінних двигунів, результатом чого стало
збільшення довговічності та витривалості несучих
елементів двигуна.
Результати роботи впроваджено на промислових
підприємствах АТ «Мотор Січ» та ЗМКБ «Прогрес».

Антон 
ЛАВРІНЕНКОВ

Сергій 
УЛАНОВ

Андрій 
ЗІЛІНСЬКИЙ



Гібридні нейро-фаззі системи для завдань
інтелектуального аналізу потоків медичних
даних

Представлено Харківським національним 
університетом радіоелектроніки.

Розроблено методи для аналізу потоків медичної
інформації в послідовному режимі з використанням
підходів Medical Data Mining для підтримки
впровадження системи eHealth в Україні і
підвищення ефективності медичного діагностування
в цілому.

Використання таких систем для аналізу медичних
даних в умовах апріорної невизначеності дозволяє
отримувати ефективні результати в наслідок
збільшення точності поставленого діагнозу, що
дозволяє зберегати життя людини.

Ірина 
ПЕРОВА



Екстремальні проблеми наближення
класів функцій однієї та багатьох змінних

Представлено Інститутом математики
НАН України. 

Створено нові та розвинено і вдосконалено вiдомi
у свiтi ефективнi методи розв’язання задач теорiї
наближення, які знаходять застосування у питаннях
оцінок сингулярних чисел інтегральних операторів,
колмогоровських поперечників та інших важливих
апроксимативних характеристик функціональних
класів.

Запропоновані методи використовуються до
розв’язання як задач теорії наближень, так і
прикладних задач, зокрема, в питаннях передачі і
відтворення інформації.

Катерина 
ПОЖАРСЬКА

Тетяна
СТЕПАНЮК

Сергій 
ЯНЧЕНКО



Синтез інноваційних технологій обробки
та аналізу даних для забезпечення
сталого розвитку суспільства

Представлено Чорноморським національним 
університетом імені Петра Могили.

Розроблено комплекс інноваційних інформаційних
технологій та оригінальних методик побудови та
аналізу сценаріїв при вирішенні задач логістики,
моніторингу екологічного середовища, оборонного
будівництва, оцінювання та управляння сталим
розвитком суспільства, дослідження складних
фізичних систем.

Євген

ДАВИДЕНКО



Походження людської мови на основі ностратичної
теорії

Представлено Київським національним лінгвістичним 
університетом.

Запропоновано новий ностратично-квантитативний підхід
для виконання діахронічної інтерпретації і подальшої
квантитативної верифікації ступенів споріднення ностратичних
мов.

Аргументовано перевагу генетичного чи ареального
споріднення ностратичних мов завдяки залученню
комп’ютерного і математичного інструментарію

Сконструйовано універсальну гіпотетичну графоаналітичну
мережу зв’язків між ностратичними мовами, які демонструють
радіально-ланцюговий їх розвиток від ностратичної прамови з
фіксацією переважно близької спорідненості між
афразійськими й ескімосько-алеутськими мовами.

Ян КАПРАНОВ

горизонтальна траєкторія руху

вертикальна траєкторія руху



Удосконалення структурно-аналітичних 
методів прогнозування технології імпульсної 
обробки металів

Представлено Кременчуцьким національним
університетом імені Михайла Остроградського,
Харківським національним автомобільно-дорожнім 
університетом.

Сергій
ШЛИК

Ольга
ЧЕНЧЕВА

Євгеній
ЛАШКО

Дмитро
КЛЕЦ

Оптимізація противибухової стійкості та 
процесів зварювання та штампування вибухом

Розроблено інтелектуальну систему керування та
оптимізації, яка у автоматизованому режимі формує
геометрію поверхні, що зазнає впливу імпульсної дії.

Шляхом розробки засобів керування та діагностики
формозміни металів під дією імпульсного впливу і
розрахунку енергосилових параметрів процесу
створено передмови переходу до комплексної
автоматизації імпульсної обробки металів, що
підвищить техніко-економічні показники процесів.



Нормалізація магнітного поля кабельних 
ліній при двосторонньому заземленні

Представлено Державною установою «Інститут 
технічних проблем магнетизму Національної 
академії наук України».

Розроблено методи нормалізації магнітного поля
високовольтних трифазних кабельних ліній при
заземленні власних екранів кабелів з обох кінців, які
дозволяють зменшити поле до регламентованого
безпечного рівня.
Результати роботи направлені на поліпшення

експлуатаційних характеристик електричних мереж
високої напруги. Впроваджені в нормативних
документах Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України.

Володимир 
ГРІНЧЕНКО

Олександр 
ТКАЧЕНКО



Сергій 
КРАВЧУК

Юлія 
МАЛОГУЛКО

Володимир 
МІРОШНИК

Оптимізація функціонування електричних 
мереж з фотоелектричними станціями з 
урахуванням прогнозного генерування 
засобами Smart Grid

Представлено Вінницьким національним технічним 
університетом, ТОВ «Несс Енерджі», Інститутом 
електродинаміки НАН України. 

Розроблено методи оцінювання стабільності джерел
розосередженого генерування; прогнозування
погодинного виробітку електроенергії
фотоелектричними станціями; визначення їх
оптимальної потужності на підставі аналізу
функціонування електричної мережі.

Результати роботи реалізовано при оперативно-
технічному управлінні фотоелектричних станцій,
шляхом прогнозування їх обсягів відпуску
електроенергії, для підвищення балансової надійності.



Дослідження нанорозмірних матеріалів для 
пристроїв накопичення, збереження та 
перетворення енергії: теорія та експеримент  

Представлено Національним університетом 
«Львівська політехніка».

Розроблено ефективні методи синтезу інноваційних
нанорозмірних матеріалів та цілеспрямованої їх
модифікації, що забезпечують високі показники
накопичення, збереження та перетворення енергії у
цих матеріалах.

Теоретично та експериментально досліджено вплив
зовнішнього магнітного поля на енергоємнісні
характеристики таких матеріалів.

Запропоновано шляхи використання синтезованих
матеріалів у електроніці та автономній енергетиці.

Оксана 
БАЛАБАН

Дарія 
МАТУЛКА



Будова та фотоніка мероціанінів як підґрунтя 
для розробки світлочутливих матеріалів

Представлено Інститутом органічної хімії
НАН України.

Встановлено загальні закономірності, які зв’язують
функціональні властивості мероціанінів із їхньою
будовою в різних середовищах.

Реалізовано при створенні нового покоління
барвників із практично корисними властивостями і
композитів на їхній основі.

Зокрема, розроблено:
• флуорофори з рекордною сольватохромією;
• органічні фотовольтаїчні середовища;
• фотонапівпровідникові голографічні середовища;
• активні лазерні середовища на основі 

мероціанінів  і наночастинок срібла.

Андрій  
КУЛІНІЧ

біомедичні дослідження сонячні елементи

голографічні середовища імпульсні лазери



Структура, сорбційні і теплові властивості
вуглецевих наноматеріалів та створення
композитів на їх основі

Представлено Фізико-технічним інститутом низьких
температур імені Б.І. Вєркіна НАН України.

Отримано унікальні дані про теплові, структурні та
сорбційні властивості вуглецевих наноматеріалів.

Розроблено методику створення композитів з
покращеними механічними характеристиками за
рахунок введення до їх складу вуглецевих наносистем.

Результати роботи дозволяють інтегрувати вуглецеві
наноструктури в матеріали для створення
нанокомпозитів з метою впровадження в промислове
виробництво (нові матеріали для заміщення кісткової
тканини, молекулярні мембрани та фільтри).

Разет
БАСНУКАЄВА

Максим 
БАРАБАШКО



Розробка неорганічних та органо-
неорганічних сорбційних матеріалів для 
селективного вилучення компонентів із
водних середовищ

Представлено Інститутом загальної та неорганічної 
хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Дослідження присвячене пошуку ефективних
рішень очищення води від токсичних компонентів та
вилучення цінних речовин із водних середовищ за
допомогою селективних сорбційних методів та
інноваційних органо-неорганічних матеріалів.

Розроблено неорганічні та органо-неорганічні
селективні сорбційні матеріали для вилучення
хромат- та арсенат аніонів, а також катіонів літію.

Наночастинки гідратованого 

діоксиду стануму. 

Марія
ЧАБАН

Євген 
КОЛОМІЄЦЬ



Спрямований синтез та хімічні трансфор-
мації нових азото- та кисневмісних 
гетероциклічних сполук біоаналітичного та 
фармакологічного призначення

Представлено ДВНЗ «Український державний хіміко-
технологічний університет»,  ДНУ НТК «Інститут 
монокристалів» НАН України.

Синтезовано більше 250 нових гетероциклічних
сполук (деякі за новими реакціями). Досліджено
біологічну активність окремих речовин та
запропоновано кандидати у лікарські препарати.

Одержано низку унікальних флуоресцентних
сполук, серед яких є барвники, що на комерційній
основі регулярно постачаються американській
компанії SETA BioMedicals LLC для біохімічних та
біоаналітичних досліджень.

Олег
ФАРАТ

Світлана 
ВАРЕНИЧЕНКО

Олеся 
КУЛИК

Едуард  
САНІН

pH > 9pH = 3-8H0 < -3 H0 > –2  

pH < 2

O

EWG
2

EWG
1

N

NMe
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Деформації земної поверхні на території 
України за даними ГНСС - спостережень

Представлено Головною астрономічною 
обсерваторією НАН України.

Вперше отримано параметри деформації земної
кори (еліпси викривлення та обертання), що
розраховані за даними ГНСС-спостережень з 108
постійнодіючих станцій.

Отримані результати продемонстрували
кореляцію та взаємозв'язки між сучасними рухами
земної кори з параметрами деформації,
отриманими з ГНСС-спостережень.

На якісно новому рівні запропоновано метод
використання ГНСС-спостережень для отримання
деформаційних параметрів земної поверхні одразу
для всієї території України.

Марина
ІЩЕНКО

Еліпси викривлення:
сині стрілки – розширення, 
червоні – стискання земної
поверхні.

Обертання: 
сині позначки – проти, 
червоні – за годинниковою
стрілкою. Суцільні лінії –

лінеаментні зони.   



Формування структури земної кори
Побузького гірничорудного району та
оцінка його перспектив на корисні
копалини

Представлено Інститутом геофізики
імені С.І. Субботіна НАН України. 

Встановлені основні риси будови і формування
Гайворонської, Заваллівської, Маньківської зон
розломів та Ятранського блоку Голованівської
шовної зони.

Узагальнено дані щодо розміщення родовищ і
рудопроявів рідкісних, рідкісноземельних, чорних і
благородних металів, які зіставлено зі схемою
розломно-блокової структури Українського щита.

Результати досліджень використовуються при
геолого-знімальних та пошукових роботах в межах
Середнього Побужжя.

Сергій МИЧАК

Дослідження тріщинуватості та структурно-текстурних
елементів гірських порід (а), гістограма тріщинуватості
гірських порід (б), розломно-блокова схема району
досліджень (в).

а б в



Комплексне використання ресурсного
потенціалу вугледобувних підприємств
Західного Донбасу

Представлено  Національним  технічним 
університетом «Дніпровська політехніка».

Запропоновано комплексну модель
функціонування вугледобувних підприємств
Західного Донбасу, яка спрямована на повноцінне
вилучення енергетичного вугілля з малопотужних
пластів, використання техногенних джерел
низькопотенційної теплової енергії та супутнє
отримання цінних мінерально-сировинних ресурсів
з переходом на багатопродуктове виробництво.

Результати роботи впроваджено при проєктуванні 
технологічних схем видобування на шахтах ПрАТ
«ДТЕК Павлоградвугілля».

Дмитро 
МАЛАШКЕВИЧ

Євген 
КОЗІЙ

Євгеній
КОШЕЛЕНКО

Андрій 
МАКУРІН



Розробка принципів ревіталізації довкілля за 
використання автохтонних та інтродукованих
рослин

Представлено Національним ботанічним садом 
імені М.М. Гришка НАН України.

Створено та відпрацьовано на практиці моделі
ревіталізації довкілля (на високих терасах р. Дніпро).

Розроблено рекомендації із раціонального
використання екологічного потенціалу територій
ризику, встановлено асортимент рослин,
перспективних для ревіталізації еродованих
ландшафтів України.

Підібрано для автохтонних видів рослин і цінних
інтродуцентів оптимальні умови, які забезпечать високу
декоративність і довговічність насаджень, обґрунтовано
їх економічну ефективність та доцільність
використання.

Олександр 
БОНДАРЧУК

Надія 
РОСІЦЬКА

Інна 
ГОНЧАРОВСЬКА



Енергоефективні тепломасообмінні
технології при сушінні рослинної
сировини

Представлено Інститутом технічної теплофізики 
НАН України.

Розроблено ресурсозберігаючу технологію та
технологічну лінію для отримання сушеної продукції з
високими якісними показниками.

Отримано синергетичний ефект при сушінні
сумішей з рослинної сировини. Питомі витрати
теплоти при сушінні сумішей з рослинної сировини
мають значно меншу величину в порівнянні з
витратами на зневоднення її окремих компонентів.

Результати роботи захищено патентами України на
винахід та впроваджено на ТОВ "Їжа майбутнього" та
СПД "Everyday food".

Катерина 
САМОЙЛЕНКО

Катерина 
СЛОБОДЯНЮК

Схема технологічної лінії для виробництва
рослинних порошків
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Сучасні концепції у розробці
фітопрепаратів на основі рослин роду Iris

Представлено Національним фармацевтичним 
університетом.

Проведено дослідження 30 видів та сортів ірисів
флори України і сусідніх європейських країн,
встановлено вплив екологічних факторів на
біосинтез фенольних сполук у сировині.

Показано переваги культивування рослин для
одержання якісної сировини. Розроблено схему
одержання мангіферину.

Встановлено протигерпетичну дію та діуретичну,
анаболізуючу, бактеріостатичну, протизапальну,
адаптогенну, антигіпоксичну активність отриманих
екстрактів з рослин роду Ірис.

Ольга 
МИХАЙЛЕНКО

Аналіз впливу екологічних чинників та умов 
культивування рослин впливає на якість вихідної 
сировини для фармацевтичної, косметичної, харчової 
промисловості. 



Комплексне ортодонтичне лікування 
пацієнтів з метаболічним синдромом

Представлено Державною установою «Інститут 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії 
НАМН України».

Обґрунтована концепція супроводу лікування
зубощелепних аномалій у дорослих пацієнтів з
метаболічним синдромом (синдром Reaven, синдром
резистентності до інсуліну) та хронічним
генералізованим пародонтитом.

Запропонований лікувально-профілактичний
комплекс спрямований на детоксикацію,
протизапальні механізми, відновлення мінерального
составу кісткової тканини, оптимізацію метаболічних
процесів, баланс процесів ремоделювання в щелепах
та скорочення термінів ретенційного періоду при
ортодонтичному переміщенні зубів.

Телерентгенограма пацієнтки К.
до (а) і після (б) лікування

Анастасія 
ДЄНЬГА

а

б



Посттравматичний стресовий розлад в учасників 
АТО/ООС (механізми формування, терапія, 
профілактика, реабілітація хворих)

Представлено Національним військово-медичним 
клінічним центром «Головний військовий клінічний 
госпіталь» .

Інна 
ЧЕРНЕНКО

Розкрито механізми формування пост-
травматичного стресового розладу у комбатантів
Збройних Сил України. Розроблено алгоритми
лікування посттравматичного стресового розладу.

Створено та впроваджено в практичну діяльність
персоніфіковані програми реабілітації хворих
військовослужбовців – учасників АТО/ООС.

Результати досліджень широко застосовуються
психологами в медичних закладах ЗСУ, що дає змогу
найскоріше повернути військовослужбовців до
нормального життя та працездатності в цілому.



Лікування жінок репродуктивного віку з 
патологією ендометрія

Представлено ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 
гінекології імені академіка О.М. Лук’янової 
НАМН України».

Підвищена ефективність лікування патології
ендометрія у жінок репродуктивного віку шляхом
обгрунтування, розробки і впровадження
комплексного персоніфікованого діагностично-
лікувального алгоритму на підставі аналізу
бактеріально-вірусного інфікування, стану
рецепторного профілю та імуногістохімічних
характеристик ендометрія.

Реалізовано диференційований підхід до тактики
лікування – від хірургічного до консервативного із
застосуванням антибактеріальної, противірусної та
гормональної терапії.

Наталія
ГОРБАНЬ



Роль стресу ендоплазматичного ретикулума
в розвитку патологічних станів, їх
профілактиці та лікуванні

Представлено Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна 
НАН України.

Досліджено залежні від стресу ендоплазматичного
ретикулума механізми розвитку ожиріння та молекулярні
механізми регуляції росту пухлин.

Показано, що наночастинки ініціюють розвиток стресу
ендоплазматичного ретикулума, що призводить до
розвитку генотоксичності і різкого зниження імунного
захисту. Детально вивчено вплив наноматеріалів на
імунний захист організму, показана їх генотоксичність.

Створено і запатентовано високочутливі та зручні у
виконанні способи визначення їх токсичної дії на
організм для прогнозування та запобігання розвитку
патологічних станів.

Олена ХІТАЮлія ВІЛЕЦЬКА

Залежні від стресу ендоплазматичного ретикулума
механізми розвитку патологічних станів



Розробка інноваційних підходів до оцінки 
агресивності злоякісних новоутворень жіночої 
репродуктивної системи

Представлено Інститутом експериментальної 
патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького
НАН України.

Обґрунтовано доцільність використання
молекулярно-генетичних та епігенетичних порушень у
пухлинних клітинах жіночої репродуктивної системи
(рак молочної залози, рак ендометрію) та лімфоцитах
периферичної крові хворих як прогностичних маркерів
даних захворювань.

Розроблено алгоритм оцінки агресивності перебігу
пухлинного процесу злоякісних новоутворень жіночої
репродуктивної системи, який може бути впроваджений
в роботу діагностичних лабораторій.

Тетяна 
БОРІКУН

Ольга 
БРЄЄВА

Алгоритм оцінки агресивності перебігу злоякісних 
новоутворень жіночої репродуктивної системи



Запалення та імунні реакції у
розвитку порушень серцево-судинної
та жіночої репродуктивної системи, їх
корекція та профілактика

Представлено Інститутом фізіології 
імені О.О. Богомольця НАН України.

Доведено ефективність корекції патології
серцево-судинної і репродуктивної системи
жінок шляхом використання донора
сірководню, наночастинок нульвалентного
заліза та антиоксидантів.

Показана здатність цих речовин суттєво
пригнічувати процес запалення і
оксидативний/нітрозативний стрес.

Особливо актуальним це питання є з огляду на
доступність цих речовин для розробки
терапевтичних фармокологічних засобів.

Костянтин
ДРАЧУК

Георгій 
ПОРТНІЧЕНКО

Марія 
СТУПЧУК

Валентина 
СРІБНА



Інноваційні засоби психологічної допомоги 
особистості в умовах гібридної війни

Представлено Інститутом соціальної та 
політичної психології Національної академії  
педагогічних наук України.

Розроблено інноваційні технології, моделі,
типології, критерії здійснення вчасної, безпечної й
ефективної допомоги особистості для опрацювання
психологічних наслідків тривалої травматизації,
відновлення в нестабільних умовах гібридної війни.

Результати роботи впроваджено в освітню та
наукову практику, просвітницько-консультативну
діяльність організацій, що працюють із
громадянами України, які постраждали внаслідок
воєнних дій.

Марина 
ДВОРНИК

Катерина
МИРОНЧАК



Наукова освіта на засадах цифровізації
суспільства. Теорія і практика

Представлено Національним центром «Мала
академія наук України».

Визначені методологічні, теоретичні та концептуальні
основи парадигми розбудови наукової освіти на
засадах знання-орієнтованого підходу,
концептографічного семантико-лінгвістичного аналізу
та когнітивних обчислень.

Розроблені трансдисциплінарні моделі забезпечення
науково-освітньої взаємодії з інформаційними
ресурсами та їх перетворення на формат інтерактивних
баз знань.

Результати роботи реалізовано у вигляді знання-
орієнтованої мережецентричної когнітивної освітньої
веб-платформи «Трансдисциплінарний кластер знань
наукової освіти».

Світлана 
БАБІЙЧУК

Марина 
ПОПОВА

Віталій 
ПРИХОДНЮК

Денис 
СВИРИДЕНКО



Механізми державного управління 
безперервним розвитком освіти в умовах 
глобальних викликів

Представлено Міжрегіональною Академією управління 
персоналом.

Розроблено моделі забезпечення синхронності
інноваційних перетворень на різних ланках освіти,
методи розрахунку результативності впровадження та
технології збільшення корисної дії освітніх змін на
різних рівнях освіти, комплексний підхід аналізу
факторів успішності новацій в освіті.

Результати роботи реалізовано у роботі органів
державної влади та місцевого самоврядування при
плануванні розвитку регіональних освітніх систем,
впровадженні в різних закладах та установах освіти.

Інна 
СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА

Катерина 
МАЙСТРЕНКО

Матриця визначення готовності освітньої галузі до 
впровадження змін (приклад реформи Нова українська 

школа)



Галицьке суспільство та економіка: 
соціально-економічна візія митрополита 
Андрея Шептицького

Представлено Інститутом українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України.

Досліджено галицький соціум, економічну
діяльність українців Галичини. Показано роль
митрополита Андрея Шептицького у формуванні
та розвитку соціально-економічної моделі
суспільства.

Результати наукових досліджень відображені у
наукових працях, двох короткометражних
документальних фільмах, публічних заходах
(тренінгах, конференціях) та у засобах масової
інформації.

Оксана 
ПАСІЦЬКА



Пенітенціарна система України: 
теоретико-прикладна модель

Представлено Одеським державним університетом 
внутрішніх справ.

Сформульовано нові наукові положення,
висновки та рекомендації, врахування яких
забезпечить досягнення процесу реформування
кримінально-виконавчої системи України і її
трансформацію в пенітенціарну систему нового
європейського зразка.

Результати роботи набули подальшого розвитку
в процесі реформування кримінально-виконавчої
системи України та знайшли своє використання у
науково-дослідній, законотворчій та практичній
діяльності органів з питань виконання
кримінальних покарань Міністерства юстиції
України.

Олег 
ШКУТА



Формування та реалізація стратегії впровадження
економіки замкненого циклу в Україні у рамках 
екологізації Європейського простору

Представлено Південним науковим центром НАН України і МОН 
України, Міжнародним Європейським університетом.

Розроблено модель розрахунку ступеня впровадження
економіки замкненого циклу для країн світу, механізм
державного фінансового регулювання суспільного та еколого-
економічного розвитку, що передбачає використання
сукупності норм, правил, методів, форм, механізмів,
інструментів та важелів, що сприятимуть покращенню якості
інституційного середовища економічного зростання та
підвищення рівня людського благоустрою в умовах посилення
впливу інтеграційних процесів та збільшення рівня
споживання і кількості відходів для України у рамках
екологізації Європейського простору.

Віктор
КОВАЛЬ

Інеса
МІХНО



Економічні імперативи розвитку та 
комерціалізації інтелектуальної власності 
в Україні

Представлено Київським національним університетом 
імені Тараса Шевченка.

Досліджено суперечності та проблеми розвитку
інтелектуальної власності в Україні. Обґрунтовано
пріоритетні напрями формування національної
системи комерціалізації інтелектуальної власності як
ключової передумови інноваційної модернізації та
стійкого зростання економіки України.

Результати роботи апробовано та впроваджено
Міністерством освіти і науки України, Апаратом
Ради національної безпеки і оборони України,
Департаментом економіки та інвестицій Київської
міської державної адміністрації.

Володимир 
ВІРЧЕНКО

Комерціалізація інтелектуальної власності як 
основа інноваційної модернізації економіки



Підвищення ефективності виконання
процесів очищення та транспортування
зернових матеріалів

Представлено Національним університетом 
біоресурсів і природокористування України.

Обґрунтовано наукові підходи до створення нових
конструкцій запобіжних муфт для гвинтових конвеєрів,
пневмо-шнекового транспортера та вибору їх
оптимальних параметрів. Розроблено методику і
проведено експериментальні дослідження нових
конструкцій запобіжної муфти для захисту від
перевантаження гвинтового конвеєра та пневмо-
шнекового транспортера.

Отримані результати дозволяють зменшити ступінь
пошкодження зернового матеріалу, знизити
енерговитрати та підвищити функціональні
можливості.

Олександра 
ТРОХАНЯК

Віктор 
ТРОХАНЯК



Ноземоз бджіл (поширення та методи
профілактики)

Представлено ННЦ «Інститут бджільництва імені
П.І.Прокоповича».

Встановлена присутність на пасіках у різних
природно-кліматичних зонах України нового
збудника ноземозу бджіл.

Доведено недоцільність застосування антибіотиків
за ноземозу і можливість їх повної заміни
препаратами на основі рослинної і тваринної
сировини. Доведено високу ефективність
використання біологічно активних речовин
рослинного (препарату КАС-81) та тваринного
(гомогенату гусениць воскової молі і личинок
трутнів) походження для оздоровлення та
нарощування сили бджолиних сімей за ноземозу.

Ганна
ОДНОСУМ



Формування адаптивного потенціалу
рослинно-мікробних взаємодій як основа
ризосферних та екосистемних процесів

Представлено НУБІП України, ННЦ «ІЗ НААН », 
ІСМАВ НААН, ДП «Державний центр сертифікації і 
експертизи сільськогосподарської продукції».

Ольга 
ОЛІЙНИК

Юлія 
БОРКО

Ганна 
ЦЕХМІСТЕР

Досліджено метагеном ґрунту, функціонування
мікробіоти у системі «грунт-мікроорганізми-рослина»,
біотехнологічні основи регуляторного рослинно-
мікробного морфогенезу, специфіку захисних реакцій
рослин на стресові фактори.

Розроблено ефективні біотехнологічні прийоми
отримання оздоровлених рослин-регенерантів,
оптимізовано процес приживлювання рослин.

Запропоновано біологічні методи захисту рослин
від хвороб, підвищення їх стресостійкості на фоні
збереження гомеостазу екосистем.

Олександр
СУБІН

РИЗОСФЕРА

МІКРООРГАНІЗМИ

ГРУНТРОСЛИНИ

РЕАЛІЗАЦІЯ 
БІОЛОГІЧНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ 
РОСЛИН

РЕАЛІЗАЦІЯ 
БІОЛОГІЧНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ 
ГРУНТОВОГО І 
РИЗОСФЕРНОГО 
МЕТАГЕНОМУ

3-d МОДЕЛЬ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 
БАКТЕРІЙ У РИЗОСФЕРІ РОСЛИН 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕДПОСІВНОЇ 
ОБРОБКИ НАСІННЯ РОСЛИН


