
ПРОТОКОЛ № 3 засідання Наукового комітету
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

від 28 вересня 2022 р.
Місце проведення: у зв’язку з подовженням дії воєнного стану, введеного

відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про
введення воєнного стану в Україні» та дією карантину для запобігання поширенню
COVID-19, засідання відбувається в дистанційній формі відповідно до пункту 2
Регламенту роботи Наукового комітету Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій, шляхом відеоконференції із застосуванням
програмного забезпечення Zoom.

Реєстрація членів Наукового комітету (далі – НК) проводиться онлайн шляхом
приєднання до відеоконференції (ідентифікатор відеоконференції 815 9815 5992).

За результатами реєстрації членів НК о 10:00 год. 28.09.2022 р. присутні члени
НК у кількості 21 особа. Поіменно: АНІСІМОВ Ігор Олексійович, АРБУЗОВА
Світлана Борисівна, ВАХІТОВ Володимир Володимирович, ВОЛКОВ Роман
Анатолійович, ВОРОБЙОВА Ольга Петрівна, ЖУЧОК Анатолій Володимирович,
КОВАЛЕНКО Ігор Миколайович, КОЛЕЖУК Олексій Костянтинович,
КОНДРАТЕНКО Юрій Пантелійович, КОРНЄЄВ Валерій Олексійович, КОТРЕЧКО
Сергій Олексійович, ПРОНКЕВИЧ Олександр Вікторович, СТОВПЧЕНКО Ганна
Петрівна, ТРИСТАН Андрій Вікторович, ТРОХИМЧУК Андрій Дмитрович,
УТЄВСЬКИЙ Сергій Юрійович, УШАКОВА Галина Олександрівна, ФАЙНЛЕЙБ
Олександр Маркович, ЧЕРНІГА Роман Михайлович, ШТЕМЕНКО Олександр
Васильович, ШУБА Ярослав Михайлович.

Головуючий на засіданні – голова Наукового комітету Колежук О.К.

Головуючий оголошує, що у засіданні беруть участь двоє запрошених осіб:
Ірина Францівна Іванчук – старший референт секретаріату Національної ради
України з питань розвитку науки і технологій, та представник наукової
громадськості – Олег Володимирович Стасик, завідувач відділу сигнальних
механізмів клітини Інституту біології клітини НАН України, старший
дослідник, доктор з біології.

Головуючим ставиться на голосування пропозиція схвалити попередньо
оголошений наступний порядок денний відкритого засідання НК:

1. Проведення рейтингових голосувань щодо кандидатів та
визначення персонального складу секцій Наукової ради Національного
фонду досліджень України.

Результати голосування: За - 21, Утримались -0, Проти - 0.

Порядок денний затверджений. Засідання переходить до обговорення питань
порядку денного.

1) Перше питання порядку денного – Проведення рейтингових голосувань
щодо кандидатів та визначення персонального складу секцій Наукової
ради Національного фонду досліджень України.



Головуючий нагадує, що усім членам НК перед проведенням даного
засідання були розіслані списки кандидатів у члени Наукової ради (далі – НР)
Національного фонду досліджень України (НФДУ), допущених до голосування, а
також проєкти впорядкованих рейтингових списків за секціями НР, проєкт
впорядкованого переліку фахів секцій НР НФДУ і кількісних квот за ними, складені
на підставі попередніх обговорень НК. Також членам НК розіслано електронною
поштою персональні коди для авторизації при онлайн-голосуванні в системі
Оpavote.com.

Головуючий поінформував учасників засідання, що всього на конкурс було
подано 138 пакетів документів (надалі –заявки) від кандидатів щодо обрання їх
членами Наукової ради НФДУ, в тому числі 60 кандидатур до секції природничих,
технічних наук і математики (надалі – 1-а секція НР), 24 кандидатури до секції
біології, медицини і аграрних наук (надалі – 2-а секція НР), і 54 кандидатури до
секції соціальних і гуманітарних наук (надалі – 3-я секція НР). За формальними
ознаками було знято з розгляду 3 заявки до 1-ї секції НР, 1 заявка до 2-ої секції НР,
та 3 заявки до 3-ої секції НР.

Головуючим вноситься пропозиція обрати лічильну комісію.

Член НК Кондратенко Ю.П. запропонував обрати лічильну комісію у
складі 3-ох осіб, а саме Анісімова І.О., Арбузової С.Б. та Воробйової О.П.
Результати відкритого голосування (у режимі «чат» відеоконференції): затвердити
відповідний склад лічильної комісії  - 21 голос членів НК «ЗА»:

Члени лічильної комісії відкритим голосуванням одностайно
обирають головою лічильної комісії Анісімова І.О.

Перед початком таємних голосувань головуючий проводить технічний
інструктаж щодо використання персональних кодів та лінків для голосування.

Таємні голосування проводяться у наступному режимі: після кожного
таємного голосування всім членам НК демонструється екран системи opavote.com з
результатами голосування, голова лічильної комісії їх оголошує, результати
фіксуються в протоколах лічильної комісії.

Головуючий: таким чином, число остаточно допущених до голосування
кандидатур складає 131 особу, з них 57 кандидатур до секції 1, 23 кандидатури до
секції 2, і 51 кандидатура до секції 3. Прошу звернутись до попередньо
розісланих проєктів рейтингових списків кандидатів по секціях Наукової ради
НФДУ.

На таємне голосування головуючим ставиться затвердження
впорядкованого рейтингового списку 1-ої секції НР («Природничі, технічні
науки і математика»), див. Додаток 1.



Результати таємного голосування: роздано 21 персональний код, у
голосуванні взяв участь 21 член НК. «ЗА» -20. Проти –«0», Утримались – «1».
Рішення про затвердження рейтингового списку кандидатів по 1-ій секції НР НФДУ
прийняте.

На таємне голосування головуючим ставиться затвердження
рейтингового списку 2-ої секції НР («Біологія, медицина та аграрні науки»),
див. Додаток 2.

Результати таємного голосування: роздано 21 персональний код, у
голосуванні взяв участь 21 член НК. «ЗА» -20. Проти –«0», Утримались – «1».
Рішення про затвердження рейтингового списку кандидатів по 2-ій секції НР НФДУ
прийняте.

На таємне голосування головуючим ставиться затвердження
рейтингового списку 3-ої секції НР («Соціальні та гуманітарні науки»), див.
Додаток 3.

Результати таємного голосування: роздано 21 персональний код, у
голосуванні взяли участь 20 членів НК. «ЗА» -19. Проти –«0», Утримались – «1».
Рішення про затвердження рейтингового списку кандидатів по 3-ій секції НР НФДУ
прийняте.

На таємне голосування головуючим виноситься затвердження
впорядкованого переліку фахів секцій НР НФДУ і кількісних квот за ними
(див. Додаток 4), та рейтингових списків за відповідними фахами (що
автоматично випливають із вже затверджених рейтингових списків секцій).

Результати таємного голосування: роздано 21 персональний код, у
голосуванні взяв участь 21 члени НК. «ЗА» -21. Проти –«0», Утримались – «0».
Рішення про затвердження впорядкованого переліку фахів секцій НР НФДУ і
кількісних квот за ними прийняте.

Починаються таємні голосування з обрання кандидатур до НР НФДУ.

На таємне голосування головуючим виноситься перша трійка кандидатів
згідно рейтингового списку по 1-ій секції НР.

Результати таємного голосування: При голосуванні №1 за рейтинговий
список за фахом «Фізика» 1-ої секції НР НФДУ було роздано 21 персональний код,
у голосуванні взяв участь 21 член НК. Кандидати отримали таку кількість голосів
«ЗА»:

Носич О.Й. - 21

Лютий Т.В. - 5

Семенов А.О. - 3



Таким чином прийняте рішення про обрання до складу 1-ої секції НР
НФДУ Носича О.Й.

На таємне голосування головуючим виноситься 2-га трійка кандидатів
згідно рейтингового списку по 1-ій секції НР.

Результати таємного голосування: При голосуванні №2 за рейтинговий
список за фахом «Фізика» 1-ої секції НР НФДУ було роздано 21 персональний код,
у голосуванні взяв участь 21 член НК. Кандидати отримали таку кількість голосів
«ЗА»:

Лютий Т.В. - 19

Семенов А.О. - 5

Даневич Ф.А. – 5

Таким чином прийнято рішення про обрання до складу 1-ої секції НР
НФДУ Лютого Т.В.

На таємне голосування головуючим виноситься 3-тя трійка кандидатів
згідно рейтингового списку по 1-ій секції НР.

Результати таємного голосування: При голосуванні №3 за рейтинговий
список за фахом «Фізика» 1-ої секції НР НФДУ було роздано 21 персональний код,
у голосуванні взяв участь 21 член НК. Кандидати отримали таку кількість голосів
«ЗА»:

Семенов А.О. - 16

Даневич Ф.А. – 7

Тарапов С.І. – 1

Таким чином прийнято рішення про обрання до складу 1-ої секції НР
НФДУ Семенова А.О.

Встановлена квота за фахом «Фізика» (3 місця) таким чином вичерпана і
головуючий оголошує перехід до голосування за фахом «Хімія». На таємне
голосування головуючим виноситься 1-ша трійка кандидатів згідно рейтингового
списку по 1-ій секції НР.

Результати таємного голосування: При голосуванні №1 за рейтинговий
список за фахом «Хімія» 1-ої секції НР НФДУ було роздано 21 персональний код, у
голосуванні взяв участь 21 член НК. Кандидати отримали таку кількість голосів
«ЗА»:

Дорошенко А.О. – 21

Ягупольський Ю.Л. – 3

Сахненко М.Д. – 3



Таким чином прийнято рішення про обрання до складу 1-ої секції НР
НФДУ  Дорошенка А.О.

На таємне голосування головуючим виноситься наступна трійка
кандидатів згідно рейтингового списку по 1-ій секції НР.

Результати таємного голосування: При голосуванні №2 за рейтинговий
список за фахом «Хімія» 1-ої секції НР НФДУ було роздано 21 персональний код, у
голосуванні взяв участь 21 член НК. Кандидати отримали таку кількість голосів
«ЗА»:

Ягупольський Ю.Л. – 20

Сахненко М.Д. – 4

Трипольський А.І. – 1

Таким чином прийнято рішення про обрання до складу 1-ої секції НР
НФДУ  Ягупольського Ю.Л.

Оскільки квота за фахом «Хімія» вичерпана, головуючий оголошує
перехід до голосування за фахом «Технічні науки». На таємне голосування
головуючим виноситься наступна трійка кандидатів згідно рейтингового списку по
1-ій секції НР.

Результати таємного голосування: При голосуванні №1 за рейтинговий
список за фахом «Технічні науки» 1-ої секції НР НФДУ було роздано 21
персональний код, у голосуванні взяв участь 21 член НК. Кандидати отримали таку
кількість голосів «ЗА»:

Пріхна Т.О. – 19

Коритченко К.В. – 3

Прус В.В. – 3

Таким чином прийнято рішення про обрання до складу 1-ої секції НР
НФДУ  Пріхну Т.О.

Результати таємного голосування: При голосуванні №2 за рейтинговий
список за фахом «Технічні науки» 1-ої секції НР НФДУ було роздано 21
персональний код, у голосуванні взяв участь 21 член НК. Кандидати отримали таку
кількість голосів «ЗА»:

Коритченко К.В. – 20

Прус В.В. – 5

Фролов Я.В. -  2

Таким чином прийнято рішення про обрання до складу 1-ої секції НР
НФДУ  Коритченка К.В.



Головуючий оголошує перехід до голосування за наступним фахом
«Математика». На таємне голосування головуючим виноситься трійка кандидатів
згідно рейтингового списку по 1-ій секції НР.

Результати таємного голосування: При голосуванні №1 за рейтинговий
список за фахом «Математика» 1-ої секції НР НФДУ було роздано 21 персональний
код, у голосуванні взяв участь 21 член НК. Кандидати отримали таку кількість
голосів «ЗА»:

Бурлаєнко В.М. - 21

Максименко С.І. - 1

Лещенко Д.Д. – 1

Таким чином прийнято рішення про обрання до складу 1-ої секції НР
НФДУ  Бурлаєнка В.М.

Оскільки голосування за кандидатів по 1-ій секції НР завершено,
головуючий оголошує перехід до голосування за рейтинговими списками 2-ої секції
НР НФДУ, фах «Експериментальна біологія». На таємне голосування головуючим
виноситься 1-ша трійка кандидатів згідно рейтингового списку по 2-ій секції НР.

Результати таємного голосування: При голосуванні №1 за рейтинговий
список за фахом «Експериментальна біологія» 2-ої секції НР НФДУ було роздано
21 персональний код, у голосуванні взяв участь 21 член НК. Кандидати отримали
таку кількість голосів «ЗА»:

Леонтьєв Д.В. – 20

Солдаткін О.П. – 4

Кузьмін Ю.І. – 3

Таким чином прийнято рішення про обрання до складу 2-ої секції НР
НФДУ  Леонтьєва Д.В.

Головуючий виносить на таємне голосування 2-гу трійку кандидатів згідно
рейтингового списку за фахом «Експериментальна біологія» по 2-ій секції НР.

Результати таємного голосування: При голосуванні №2 за рейтинговий
список за фахом «Експериментальна біологія» 2-ої секції НР НФДУ було роздано
21 персональний код, у голосуванні взяв участь 21 член НК. Кандидати отримали
таку кількість голосів «ЗА»:

Солдаткін О.П. – 19

Кузьмін Ю.І. – 5
Драган А.І. - 5



Таким чином прийнято рішення про обрання до складу 2-ої секції НР
НФДУ  Солдаткіна О.П.

Головуючий виносить на таємне голосування 3-тю трійку кандидатів згідно
рейтингового списку за фахом «Експериментальна біологія» по 2-ій секції НР.

Результати таємного голосування: При голосуванні №3 за рейтинговий
список за фахом «Експериментальна біологія» 2-ої секції НР НФДУ було роздано
21 персональний код, у голосуванні взяв участь 21 член НК. Кандидати отримали
таку кількість голосів «ЗА»:

Кузьмін Ю.І. – 19
Драган А.І. - 5

Кравець О.А. - 4

Таким чином прийнято рішення про обрання до складу 2-ої секції НР
НФДУ Кузьміна Ю.І.

Головуючий виносить на таємне голосування 4-ту трійку кандидатів згідно
рейтингового списку за фахом «Експериментальна біологія» по 2-ій секції НР.

Результати таємного голосування: При голосуванні №4 за рейтинговий
список за фахом «Експериментальна біологія» 2-ої секції НР НФДУ було роздано
21 персональний код, у голосуванні взяв участь 21 член НК. Кандидати отримали
таку кількість голосів «ЗА»:

Драган А.І. - 18

Кравець О.А. – 5

Білявська Л.О. - 3

Таким чином прийнято рішення про обрання до складу 2-ої секції НР
НФДУ Драгана А.І.

Голосування за кандидатів за фахом «Експериментальна біологія» по 2-ій секції НР
завершено. Головуючий оголошує голосування за рейтинговими списками фаху
«Біомедичні науки» 2-ої секції НР. На таємне голосування головуючим виноситься
1-ша трійка кандидатів згідно рейтингового списку по 2-ій секції НР.

Результати таємного голосування: При голосуванні №1 за рейтинговий
список за фахом «Біомедичні науки» 2-ої секції НР НФДУ було роздано 21
персональний код, у голосуванні взяв участь 21 член НК. Кандидати отримали таку
кількість голосів «ЗА»:

Кашуба О.В. – 21
Гольцев А.М. – 1
Орлик Н.А - 0



Таким чином, прийнято рішення про обрання до складу 2-ої секції НР
НФДУ  Кашуби О.В.

Голосування за кандидатів по 2-ій секції НР завершено, головуючий оголошує
голосування за рейтинговими списками 3-ої секції НР НФДУ (Соціальні та
гуманітарні науки).

На таємне голосування головуючим виноситься трійка кандидатів згідно
рейтингового списку за фахом «Гуманітарні науки» по 3-ій секції НР.

Результати таємного голосування: При голосуванні №1 за рейтинговий
список за фахом «Гуманітарні науки» 3-ої секції НР НФДУ було роздано 21
персональний код, у голосуванні взяв участь 21 член НК. Кандидати отримали таку
кількість голосів «ЗА»:

Кісь О.Р. - 19

Чолій С.В. - 3

Гупало В.Д. - 3

Таким чином прийнято рішення про обрання до складу 3-ої секції НР
НФДУ  Кісь О.Р.

На таємне голосування головуючим виноситься наступна трійка
кандидатів згідно рейтингового списку за фахом «Гуманітарні науки» по 3-ій секції
НР.

Результати таємного голосування: При голосуванні №2 за рейтинговий
список за фахом «Гуманітарні науки» 3-ої секції НР НФДУ було роздано 21
персональний код, у голосуванні взяв участь 21 член НК. Кандидати отримали таку
кількість голосів «ЗА»:

Чолій С.В. - 19

Гупало В.Д. - 4

Мушкетик Л.Г. - 1

Таким чином прийняте рішення про обрання до складу 3-ої секції НР
НФДУ  Чолія С.В.

Оскільки квота за фахом «Гуманітарні науки» по 3-ій секції НР вичерпана,
головуючим виноситься на голосування перша трійка кандидатів згідно
рейтингового списку за фахом «Соціальні науки» по 3-ій секції НР.

Результати таємного голосування: При голосуванні №1 за рейтинговий
список за фахом «Соціальні науки» 3-ої секції НР НФДУ було роздано 21



персональний код, у голосуванні взяв участь 21 член НК. Кандидати отримали таку
кількість голосів «ЗА»:

Омельяненко В.А. – 20

Боярська-Хоменко А.В. – 1

Дехтяренко Ю.Ф. - 2

Таким чином прийнято рішення про обрання до складу 3-ої секції НР
НФДУ  Омельяненка В.А.

Головуючим виноситься на голосування 2-га трійка кандидатів згідно
рейтингового списку за фахом «Соціальні науки» по 3-ій секції НР.

Результати таємного голосування: При голосуванні №2 за рейтинговий
список за фахом «Соціальні науки» 3-ої секції НР НФДУ було роздано 21
персональний код, у голосуванні взяв участь 21 член НК. Кандидати отримали таку
кількість голосів «ЗА»:

Боярська-Хоменко А.В. – 17

Дехтяренко Ю.Ф. – 3

Романовський О.Г. - 1

Таким чином прийнято рішення про обрання до складу 3-ої секції НР
НФДУ  Боярської-Хоменко А.В.

Таким чином завершені таємні голосування щодо кандидатів за усіма
фахами та усіма секціями.

Головуючий пропонує затвердити протоколи лічильної комісії.
Голосування проводиться за згодою членів НК у відкритій формі у режимі «Чат»
відеоконференції. За затвердження протоколів лічильної комісії «ЗА» - 21, Проти
–«0», Утримались – «0».

Головуючий на засіданні Колежук О.К. виносить на обговорення членів
НК питання про визначення того, яка саме з обраних кандидатур буде вважатися
додатковою кандидатурою на заміщення Калюжного Ю.В., який добровільно склав
свої повноваження члена НР. Пропонується на засіданні 28 вересня шляхом
голосування підтримати рішення, що відповідною кандидатурою буде та, що
набрала найменшу кількість голосів членів НК при рейтинговому голосуванні.

За результатами рейтингового голосування кандидатурою до 1-ї секції НР
(природничі, технічні науки і математика), що набрала найменше голосів, є
Семенов А.О.

За результатами обговорення головуючим виноситься на голосування
пропозиція визначити кандидатуру Семенова А.О. на заміщення члена НР



Калюжного Ю.В., зі строком повноважень в межах строку повноважень члена
Наукової ради, на заміщення якого він обраний.

Голосування проводиться за згодою членів НК у відкритій формі у режимі «Чат»
відеоконференції.

«ЗА» відповідне рішення -21, «Проти» –0, «Утримались» – 0. Рішення
прийняте.

Головуючим виноситься на відкрите голосування членів НК пропозиція
затвердити результати конкурсу щодо обрання членів НР НФДУ в цілому.
Голосування проводиться за згодою членів НК у відкритій формі у режимі «Чат»
відеоконференції.

«ЗА» відповідне рішення -21, «Проти» –0, «Утримались» – 0. Рішення
прийняте. Таким чином процедура обрання нових членів НР НФДУ є завершеною.

На цьому порядок денний засідання Наукового комітету від 28.09.2022р.
вичерпано, головуючий Колежук О.К. оголошує засідання закритим.

Голова Наукового комітету Колежук О. К.

Секретар Наукового комітету Стовпченко
Г.П.



Додаток №1
до протоколу №3 засідання Наукового комітету

від 28 вересня 2022 р
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК КАНДИДАТІВ

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНСІЙ ЧЛЕНІВ НАУКОВОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ДОСЛІДЖЕНЬ
УКРАЇНИ ЗА СЕКЦІЄЮ ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ НАУК І МАТЕМАТИКИ

№
з/п

П.І.Б. кандидата, рік
народження

Основне місце роботи,
посада

Найвищий
науковий
ступінь, найвище
вчене звання

Суб’єкт подання Примітка

ФІЗИКА

1. 3
7
.

Носич Олександр
Йосипович

1953

Головний науковий
співробітник, виконуючий
обов’язки завідуючого
лабораторією мікро і нано
оптики Інституту
радіофізики та
електроніки
ім.О.Я.Усикова
Національної академії
наук України

Науковий ступінь
- доктор
фізико-математи
чних наук

Вчене звання -
професор

ГО «Українське фізичне
товариство»

https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000308
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000308
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000308
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000308
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000308
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000308


2. 2
8
.

Лютий Тарас
Володимирович

1978

Доцент кафедри
електроніки, загальної та
прикладної фізики,
Сумського державного
університету

Науковий ступінь
- доктор фізико-
математичних
наук

Вчене звання -
доцент

Сумський державний
університет

3. 5

.

Семенов Андрій
Олександрович

1972

Провідний науковий
співробітник відділу
синергетики Інституту
теоретичної фізики ім. М.
М. Боголюбова НАН
України

Науковий ступінь
- доктор
природничих
наук

Вчене звання -
старший
науковий
співробітник

Інститут фізики НАН
України

4. 6
.
Даневич Федір
Анатолійович

1958

В.о. головного наукового
співробітника відділу
фізики лептонів Інституту
ядерних досліджень НАН
України

Науковий ступінь
- доктор
фізико-математи
чних наук

Вчене звання -
професор

Національна академія
наук України

5. 5Тарапов Сергій Завідувач відділу Науковий ступінь Інститут радіофізики та



3
.
Іванович

1954

радіоспектроскопії
Інституту радіофізики та
електроніки ім. О.Я.
Усикова НАН України

- доктор
фізико-математи
чних наук

Вчене звання -
професор

електроніки ім. О.Я.
Усикова НАН України

6.
0
.

Дойков Дмитро
Миколайович

1959

Завідуючий кафедрою
природничих та технічних
дисциплін факультету по
роботі з іноземними
студентами Одеського
національного  морського
університету

Науковий ступінь
- доктор
фізико-математи
чних наук

Вчене звання -
доцент

Одеський національний
морський університет

ХІМІЯ

7.

.

Дорошенко Андрій
Олегович

1959

Завідувач кафедри
органічної хімії хімічного
факультету Харківського
національного
університету імені В.Н.
Каразіна

Науковий ступінь
- доктор хімічних
наук

Вчене звання -
професор

Харківський
національний
університет імені В.Н.
Каразіна Міністерства
освіти і науки України

8. 5
9
.

Ягупольський Юрій
Львович

Завідувач відділу хімії
фтороорганічних сполук
Інституту органічної хімії

Науковий ступінь
- доктор хімічних
наук

Національна академія
наук України



1949 НАН
України Вчене звання -

професор

9. 4
9
.

Сахненко Микола
Дмитрович

1949

Завідувач кафедри
фізичної хімії
Національного технічного
університету
«Харківський
політехнічний інститут»

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Національний технічний
університет
«Харківський
політехнічний інститут»

10.5
5
.

Трипольський
Андрій Іккійович

1957

Старший науковий
співробітник відділу
каталітичних синтезів на
основі
одновуглецевих молекул
Інституту фізичної хімії
ім. Л.В.Писаржевського
НАН України

Науковий ступінь
- доктор хімічних
наук

Вчене звання -
старший
дослідник

Інститут фізичної хімії
ім. Л.В. Писаржевського
НАН України

11.4
2
.

Пірський Юрій
Кузьмич

1958

Провідний науковий
співробітник, завідувач
лабораторії
матеріалів для
електрохімічної
енергетики Інституту
загальної та неорганічної
хімії ім. В.І. Вернадського

Науковий ступінь
- доктор хімічних
наук

Вчене звання -
професор

Інститут
загальної та неорганічної
хімії ім. В.І.
Вернадського НАН
України



НАН України

12.2
3
.

Кублановський
Валерій
Семенович

1936

Завідуючий відділом
електрохімічного
матеріалознавства та
електрокаталізу
Інституту загальної та
неорганічної хімії імені
В.І. Вернадського НАН
України

Науковий ступінь
- доктор хімічних
наук

Вчене звання -
професор

Інститут загальної та
неорганічної хімії імені
В.І. Вернадського НАН
України

, ,

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

13.
5
.

Калашник Ганна
Анатоліївна

1968

Професор кафедри
аеронавігації, метеорології
та організації повітряного
руху
Льотної академії
Національного авіаційного
університету

Науковий ступінь
- доктор
геологічних наук

Вчене звання -
старший
науковий
співробітник

Льотна академія
Національного
авіаційного університету

14.3
5
.

Мозговий Артем
Анатолійович

1978

Старший науковий
співробітник
Інституту географії НАН
України,

Науковий ступінь
- доктор
географічних
наук

Вчене звання -

Інститут географії НАН
України



професор

15.2
0
.

Корнус Анатолій
Олександрович

1971

Доцент кафедри загальної
та регіональної
географії Сумського
державного педагогічного
університету імені А.С.
Макаренка

Науковий ступінь
- кандидат
географічних
наук

Вчене звання -
доцент

Сумський державний
педагогічний університет
імені А.С. Макаренка

16.2

.

Корнус Олеся
Григорівна

1979

Завідувач кафедри
загальної та регіональної
географії Сумського
державного педагогічного
університету імені А.С.
Макаренка

Науковий ступінь
- кандидат
географічних
наук

Вчене звання -
доцент

Сумський державний
педагогічний університет
імені А.С. Макаренка

17.9
.
Дзюбенко Олена
Володимирівна

1983

Доцент кафедри біології,
методології та методики
навчання Університету
Григорія Сковороди в
Переяславі

Науковий ступінь
– кандидат
біологічних наук

Вчене звання -
доцент

Університет Григорія
Сковороди в Переяславі

18.6Ярощук Роман Завідувач наукової Науковий ступінь Сумський національний



.
Анатолійович

1984

лабораторії
«Лісівництва Північного
Сходу України» Сумського
національного аграрного
університету

- кандидат
сільськогосподар
ських наук

Вчене звання -
доцент

аграрний університет

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

19.4
6
.

Пріхна Тетяна
Олекcіївна

1957

Завідувач  відділу
технологій високих тисків,
функціональних
керамічних
композитів та дисперсних
надтвердих матеріалів
Інституту надтвердих
матеріалів ім. В. М.
Бакуля НАН України

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Інститут надтвердих
матеріалів ім. В.М.
Бакуля НАН України

20.
9
.

Коритченко
Костянтин
Володимирович

1973

Завідувач кафедри
«Загальна електротехніка»
Національного технічного
університету
«Харківський
політехнічний інститут»,

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Національний технічний
університет
«Харківський
політехнічний інститут»



21.4
7
.

Прус В’ячеслав
В’ячеславович

1973

Завідувач кафедри
електротехніки,
Кременчуцького
національного
університету імені
Михайла Остроградського

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
доцент

Кременчуцький
національний
університет імені
Михайла
Остроградського

22.5
7
.

Фролов Ярослав
Вікторович

1975

Професор кафедри
обробки металів тиском
Українського державного
університету науки і
технологій

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Український державний
університет науки і
технологій

23.4
0
.

Парусов Едуард
Володимирович

1981

Завідувач відділу
термічної обробки металу
для
машинобудування
Інституту чорної
металургії ім. З. І.
Некрасова НАН України

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
старший
науковий
співробітник

Інститут чорної
металургії ім. З. І.
Некрасова НАН України

24.
.
Бойченко Сергій
Валерійович

Завідувач кафедри
автоматизації

Науковий ступінь
- доктор

Національний технічний
університет України



1968
електротехнічних та
мехатронних комплексів.
Навчально-науковий
інституту
енергозбереження та
енергоменеджменту

технічних наук

Вчене звання -
професор

«Київський
політехнічний
інституту імені Ігоря
Сікорського,
навчально-науковий
Інститут
енергозбереження та
енергоменеджменту

25.
8
.

Завідуючий відділом
електромагнітних систем
Інституту
електродинаміки
Національної академії
наук України

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання –
старший
науковий
співробітник

Національна академія
наук України

26.3
.
Бриков Михайло
Миколайович

1969

Професор кафедри
обладнання і технології
зварювального
виробництва,
Національного
університету «Запорізька
політехніка».

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Національний
університет «Запорізька
політехніка»



27.4
4
.

Погребняк
Володимир
Григорович

1950

Завідувач кафедри
техногенно-екологічної
безпеки
навчально-наукового
інституту нафтогазової
інженерії Івано-
Франківького
національного технічного
університету нафти і газу

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Івано-Франківський
національний технічний
університет нафти і газу

28.4
5
.

Прімін Михайло
Андрійович

1950

Завідувач відділу
сенсорних пристроїв,
систем та технологій
безконтактної
діагностики Інституту
кібернетики імені В.М.
Глушкова НАН України

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
старший
науковий
співробітник

Інститут кібернетики
імені В.М. Глушкова
НАН України

29.8
.
Дзюба Сергій
Володимирович

1972

Старший науковий
співробітник відділу
екології освоєння
природних ресурсів
Інституту геотехнічної
механіки
ім. М.С. Полякова НАН

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
старший
науковий
співробітник

Національна академія
наук України



30.5
.
Варбанець Роман
Анатолійович

1964

Завідуючий кафедрою
суднових енергетичних
установок і технічної
експлуатації Одеського
національного морського
університету

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Одеський національний
морський університет

31.
3
.

Дубровський
Михайло Павлович

1954

Професор – завідувач
кафедри морських і
річкових портів, водних
шляхів та їх технічної
експлуатації Одеського
національного
морського університету

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Одеський національний
морський університет

32.
7
.

Ковальчук Людмила
Василівна

1967

Провідний науковий
співробітник відділу
математичного і
економетричного
моделювання
Інституту проблем
моделювання в енергетиці
імені Г.Є. Пухова НАН
України,

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Інститут проблем
моделювання в
енергетиці імені Г.Є.
Пухова НАН України



33.2
2
.

Красиленко
Володимир
Григорович

1953

Доцент кафедри
комп’ютерних наук та
економічної кібернетики
Вінницького
національного аграрного
університету

Науковий ступінь
- кандидат
технічних наук

Вчене звання -
доцент

Вінницький
національний аграрний
університет

34.3
0
.

Малаксіано Микола
Олександрович

1977

Завідувач кафедри
технічної кібернетики й
інформаційних технологій
ім. проф. Р.В.Меркта
Одеського національного
морського університету

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Одеський національний
морський університет

35.3

.

Маркіна Людмила
Миколаївна

1976

Професор кафедри
екології та екологічного
контролю ДЗ «Державна
екологічна академія
післядипломної освіти та
управління»

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Державний заклад
«Державна екологічна
академія післядипломної
освіти та управління»

36.3
2
.

Матвійчук Віктор
Андрійович

1950

Завідувач кафедри
електроенергетики,
електротехніки та
електромеханіки,
Вінницького
національного аграрного

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Вінницький
національний аграрний
університет



університету.

37.3
4
.

Мікуліч Олена
Аркадіївна

1980

Професор кафедри
прикладної математики та
механіки Луцького
національного технічного
університету Міністерства
освіти та науки України

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Луцький національний
технічний університет
Міністерства освіти і
науки України

38.3
6
.

Найда Сергій
Анатолійович

1969

Завідувач кафедри
акустичних та
мультимедійних
електронних систем,
Національного технічного
університету України
«Київський політехнічний
інститут
імені Ігоря Сікорського»,

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Національний технічний
університет України
«Київський
політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

39.3
9
.

Осадчий Сергій
Іванович

1956

Професор кафедри
конструкції повітряних
суден, авіаційних двигунів
та підтримання льотної
придатності Льотної
академії Національного
авіаційного університету

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Льотна академія
Національного
авіаційного університету



40.4

.

Пінчук Валерія
Олександрівна

1977

Завідувач кафедри
енергетичних систем та
енергоменеджменту
Українського державного
університету
науки і технологій МОН
України

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Український державний
університет науки і
технологій Міністерства
освіти і науки України

41.4
3
.

Пітерська Варвара
Михайлівна

1984

Професор кафедри
експлуатації портів і
технології вантажних
робіт Одеського
національного морського
університету МОН
України

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Одеський національний
морський університет
Міністерства освіти і
науки України

42.5
0
.

Севостьянов Іван
В’ячеславович

1970

Завідувач кафедри
технологічних процесів та
обладнання переробних і
харчових виробництв
Вінницького
національного аграрного
університету

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Вінницький
національний аграрний
університет

43.5
2
.

Сікірда Юлія
Володимирівна

1978

Завідувачка кафедри
конструкції повітряних
суден, авіаційних двигунів
та підтримання льотної

Науковий ступінь
- кандидат
технічних наук

Льотна академія
Національного
авіаційного університету



придатності факультету
льотної експлуатації
Льотної академії
Національного авіаційного
університету,

Вчене звання -
професор

44.5
4
.

Токарчук Олексій
Анатолійович

1984

Доцент кафедри
технологічних процесів та
обладнання
переробних і харчових
виробництв Вінницького
національного аграрного
університету

Науковий ступінь
- кандидат
технічних наук

Вчене звання -
доцент

Вінницький
національний аграрний
університет

45.5
6
.

Філатов Юрій
Данилович

1954

Провідний науковий
співробітник відділу
технології формування
структурованих
інструментальних
композитів Інституту
надтвердих матеріалів ім.
В.М. Бакуля НАН України

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Національна академія
наук України

46.5
8
.

Шефер Олександр
Віталійович

1975

Завідувач кафедри
автоматики, електроніки
та телекомунікацій
Національного

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Національний
університет «Полтавська
політехніка імені Юрія
Кондратюка»



університету «Полтавська
політехніка імені Юрія
Кондратюка»

Вчене звання -
доцент

47.6
0
.

Ямненко Юлія
Сергіївна

1975

Завідувачка кафедри
електронних пристроїв та
систем факультету
електроніки
Національного технічного
університету України
«Київський
політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Національний технічний
університет України
«Київський
політехнічний інститут
імені Ігоря
Сікорського»

48.
6
.

Караваєв Тарас
Анатолійович

1979

Професор кафедри
товарознавства та митної
справи
Державного
торговельно-економічного
університету

Науковий ступінь
- доктор
технічних наук

Вчене звання -
професор

Державний
торговельно-економічний
університет

49.
4
.

Євсєєва Ольга
Олексіївна

1976

Професор кафедри обліку
і аудиту
Українського державного
університету залізничного
транспорту

Науковий ступінь
- доктор
економічних наук

Вчене звання -
професор

Громадська організація
«Лабораторія креативних
ідей»



50.2
4
.

Лапкіна Інна
Олександрівна

1957

Завідувач кафедри
управління логістичними
системами і проєктами
Навчально-
наукового інституту
морського бізнесу
Одеського національного
морського університету

Науковий ступінь
- доктор
економічних наук

Вчене звання -
професор

Одеський національний
морський університет

51.4
8
.

Роскладка Андрій
Анатолійович

1972

Завідувач кафедри
цифрової економіки та
системного аналізу
Державного
торговельно-економічного
університету

Науковий ступінь
- доктор
економічних наук

Вчене звання -
професор

Державний
торговельно-економічний
університет

МАТЕМАТИКА

52.4
.
Бурлаєнко
В’ячеслав
Миколайович

1970

Завідувач кафедри
прикладної математики
Національного технічного
університету
«Харківський
політехнічний інститут»

Науковий ступінь
- кандидат
технічних наук

Вчене звання -
доцент

Національний технічний
університет
«Харківський
політехнічний інститут»



53.2
9
.

Максименко Сергій
Іванович

1974

Завідувач відділу алгебри і
топології Інституту
математики НАН України

Науковий ступінь
- доктор фізико-
математичних
наук

Вчене звання -
професор

Інститут математики
НАН України

54.2
6
.

Лещенко Дмитро
Давидович

1949

Завідувач кафедри
теоретичної механіки,
професор Одеської
державної академії
будівництва та
архітектури

Науковий ступінь
- доктор
фізико-математи
чних наук

Вчене звання -
професор

Одеська державна
академія будівництва та
архітектури

55.2
.
Болдарєва Ольга
Миколаївна

1985

Доцент кафедри вищої
математики і статистики
Державного закладу
«Південноукраїнський
національний
педагогічний
університет імені К. Д.
Ушинського»

Науковий ступінь
- кандидат
фізико-математи
чних наук

Вчене звання -
доцент

Державний заклад
«Південноукраїнський
національний
педагогічний
університет імені К. Д.
Ушинського»



56.2
7
.

Лукашова Тетяна
Дмитрівна

1974

Доцент кафедри
математики, фізики та
методик їх навчання
Сумського державного
педагогічного
університету імені А.С.
Макаренка

Науковий ступінь
- доктор фізико-
математичних
наук

Вчене звання -
доцент

Сумський державний
педагогічний університет
імені А.С. Макаренка

57.
2
.

Друшляк Марина
Григорівна

1981

Професор кафедри
математики, фізики та
методик їх навчання
Сумського державного
педагогічного
університету імені А. С.
Макаренка

Науковий ступінь
- доктор
педагогічних
наук

Вчене звання -
професор

Сумський державний
педагогічний університет
імені А. С. Макаренка



Додаток №2
до протоколу №3 засідання Наукового комітету

від 28 вересня 2022 р

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК КАНДИДАТІВ
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНСІЙ ЧЛЕНІВ НАУКОВОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ДОСЛІДЖЕНЬ

УКРАЇНИ ЗА СЕКЦІЄЮ БІОЛОГІЇ, МЕДИЦИНИ ТА АГРАРНИХ НАУК

№
з/п

П.І.Б. кандидата, рік
народження

Основне місце роботи,
посада

Найвищий
науковий
ступінь, найвище
вчене звання

Суб’єкт подання Примітка

Експериментальна біологія

1. 2
3
.

Леонтьєв Дмитро
Вікторович

1978

Завідувач кафедри
ботаніки Харківського
національного
педагогічного
університету імені Г.С.
Сковороди

Науковий ступінь
- доктор
біологічних наук

Вчене звання -
професор

Харківський
національний
педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди

2.
7
.

Солдаткін Олексій
Петрович

1955

Завідувач відділу
біомолекулярної
електроніки Інституту
молекулярної біології і

Науковий ступінь
– доктор
біологічних наук

Інститут
молекулярної біології і
генетики НАН України



генетики НАН України Вчене звання -
професор

3. 9
.
Кузьмін Юрій
Ігорович

1969

Провідний науковий
співробітник відділу
паразитології Інституту
зоології ім. І.
І. Шмальгаузена НАН
України

Науковий ступінь
- доктор
біологічних наук

Вчене звання -
старший
дослідник

Інститут зоології ім. І. І.
Шмальгаузена НАН
України

4. 6
.
Драган Анатолій
Іванович

1954

Доцент кафедри
молекулярної
біотехнології та
біоінформатики
Навчально-
наукового інституту
високих технологій
Київського національного
університету імені Тараса
Шевченка.

Науковий ступінь
- кандидат
біологічних наук

Вчене звання -
доцент

Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка

5. 8
.
Кравець Олена
Адольфівна

1952

Головний науковий
співробітник відділу
геноміки та молекулярної
біотехнології ДУ
«Інститут харчової
біотехнології та геноміки

Науковий ступінь
- доктор
біологічних наук

Вчене звання -
старший

Державна установа
«Інститут харчової
біотехнології та геноміки
НАН України»



НАН
України»

науковий
співробітник

6.
.
Білявська Людмила
Олексіївна

1978

Завідувач відділу
загальної та ґрунтової
мікробіології Інституту
мікробіології і вірусології
ім. Д.К. Заболотного НАН
України

Науковий ступінь
- доктор
біологічних наук

Вчене звання -
старший
науковий
співробітник

Інститут мікробіології і
вірусології ім. Д.К.
Заболотного
Національної академії
наук України

7.
9
.

Федулова Світлана
Анатоліївна

1956

Завідувачка лабораторії
біофізики синаптичної
передачі відділу фізіології
нейронних мереж
Інституту фізіології
ім.О.О.Богомольця НАН
України

Науковий ступінь
- доктор
біологічних наук

Вчене звання -
професор

Інститут фізіології ім.
О.О. Богомольця НАН
України

Біомедичні науки

8. 7
.
Кашуба Олена
Віталіївна

1961

Завідувачка лабораторії
молекулярних механізмів
трансформації клітин
Інституту
експериментальної

Науковий ступінь
- доктор
біологічних наук

Вчене звання -

Інститут
експериментальної
патології, онкології і
радіобіології ім. Р.Є.
Кавецького НАН України



патології, онкології та
радіобіології ім. Р.Є.
Кавецького НАН України

доцент

9. 5
.
Гольцев Анатолій
Миколайович

1943

Радник при дирекції
Інституту проблем
кріобіології і
кріомедицини
Національної академії
наук України

Науковий ступінь
- доктор
медичних наук

Вчене звання -
професор

Національна академія
наук України

10.

.

Орлик Надія
Анатоліївна

1987

Старший викладач
кафедри біології і охорони
здоров’я медичного
факультету Державного
закладу
«Південноукраїнський
національний
педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського»

Науковий ступінь
- кандидат
біологічних наук

Державний заклад
«Південноукраїнський
національний
педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського»

11.Аграрні науки

12.3
.
Влізло Василь
Васильович

1960

Професор кафедри
внутрішніх хвороб
тварин та клінічної
діагностики Львівського

Науковий ступінь
- доктор
ветеринарних
наук

Львівський національний
університет ветеринарної
медицини та
біотехнологій ім. С.З.



національного
університету
ветеринарної медицини та
біотехнологій ім. С.З.
Гжицького

Вчене звання -
професор

Гжицького

13.4
.
Головко Анатолій
Миколайович

1961

Головний науковий
співробітник лабораторії
генетики мікроорганізмів
ННЦ «Інститут
експериментальної і
клінічної ветеринарної
медицини» НААН
України

Науковий ступінь
- доктор
ветеринарних
наук

Вчене звання -
професор

Інститут біохімії ім.
О.В.Палладіна НАН
України;
ННЦ «Інститут
експериментальної і
клінічної ветеринарної
медицини» НААН
України

14.
0
.

Мудрак Галина
Василівна

1971

Доцент кафедри екології
та охорони навколишнього
середовища
Вінницького
національного аграрного
університету

Науковий ступінь
- кандидат
географічних
наук

Вчене звання -
доцент

Вінницький
національний аграрний
університет

15.
2
.

Паламарчук Віталій
Дмитрович

1978

Доцент кафедри
рослинництва, селекції та
біоенергетичних культур
Вінницького

Науковий ступінь
- доктор
сільськогосподар
ських наук

Вінницький
національний аграрний
університет.



національного аграрного
університету. Вчене звання -

доцент

16.
3
.

Побережець Юлія
Миколаївна

1986

Завідувач кафедри
технології виробництва,
переробки продукції
тваринництва та годівлі
Вінницького
національного аграрного
університету

Науковий ступінь
- кандидат
сідьськогосподар
ських наук

Вчене звання -
доцент

Вінницький
національний аграрний
університет

17.
4
.

Присяжнюк Олег
Іванович

1980

Завідувач відділу
цифрових технологій в
агрономії Інституту
біоенергетичних культур і
цукрових буряків НААН
України

Науковий ступінь
- доктор
сільськогосподар
ських наук

Вчене звання -
старший
науковий
співробітник

Інститут
біоенергетичних культур
і цукрових буряків
НААН України

18.
5
.

Разанова Олена
Петрівна

1964

Доцент кафедри
технології виробництва,
переробки продукції
тваринництва та
годівлі факультету

Науковий ступінь
- кандидат
сідьськогосподар
ських наук

Вінницький
національний аграрний
університет



технології виробництва і
переробки продукції
тваринництва та
ветеринарії Вінницького
національного аграрного
університету

Вчене звання -
доцент

19.
6
.

Смоляр Наталія
Олексіївна

1969

Доцент кафедри
прикладної екології та
природокористування
Національного
університету «Полтавська
політехніка імені Юрія
Кондратюка»

Науковий ступінь
- кандидат
біологічних наук

Вчене звання -
доцент

Національний
університет «Полтавська
політехніка імені Юрія
Кондратюка»

20.
8
.

Ткачук Олександр
Петрович

1979

Доцент, завідувач кафедри
екології та охорони
навколишнього
середовища Вінницького
національного аграрного
університету

Науковий ступінь
- кандидат
сільськогосподар
ських наук

Вчене звання -
доцент

Вінницький
національний аграрний
університет

21.2
0
.

Шапран Юрій
Петрович

1961

Професор  кафедри
біології, методології і
методики навчання
Університету Григорія
Сковороди в Переяславі,

Науковий ступінь
- доктор
педагогічних
наук

Університет Григорія
Сковороди в Переяславі



Вчене звання -
професор

22.2

.

Якимчук Руслан
Андрійович

1972

Старший науковий
співробітник відділу
генетичного поліпшення
рослин Інституту
фізіології рослин і
генетики НАН України

Науковий ступінь
- доктор
біологічних наук

Вчене звання –
професор

Інститут фізіології
рослин і генетики НАН
України

23.2
2
.

Яремчук Олександр
Степанович

1957

В.о. завідувача кафедри
ветеринарної гігієни,
санітарії і експертизи,
професор факультету
технології виробництва і
переробки продукції
тваринництва та
ветеринарії Вінницького
національного аграрного
університету

Науковий ступінь
- доктор
сільськогосподар
ських наук

Вчене звання –
професор

Вінницький
національний аграрний
університет



Додаток №3
до протоколу №3 засідання Наукового комітету

від 28 вересня 2022 р

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК КАНДИДАТІВ
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНСІЙ ЧЛЕНІВ НАУКОВОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ДОСЛІДЖЕНЬ

УКРАЇНИ ЗА СЕКЦІЄЮ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

№
з/п

П.І.Б. кандидата,
рік народження

Основне місце роботи,
посада

Найвищий
науковий ступінь,
найвище вчене
звання

Суб’єкт подання Примітка

Гуманітарні науки

1. 2
6
.

Кісь Оксана
Романівна

1970

Завідувачка відділу
соціальної антропології
Інституту народознавства
НАН України

Науковий ступінь -
доктор історичних
наук
Вчене звання -
старший науковий
співробітник

Інститут
народознавства НАН
України

2. 5
3
.

Чолій Сергій
Васильович

1988

Доцент кафедри історії
Національного технічного
університету України
«Київський політехнічний
інститут імені Ігоря

Науковий ступінь -
кандидат
історичних наук
Вчене звання -
доцент

Національний
технічний університет
України «Київський
політехнічний
інститут імені Ігоря



Сікорського» Сікорського»

3.
5
.

Гупало Віра
Деонізівна

1958

Старший науковий
співробітник відділу
археології Інституту
українознавства ім. І.
Крип’якевича НАН

Науковий ступінь -
доктор історичних
наук
Вчене звання -
старший дослідник

Інститут
українознавства ім.
Івана Крип’якевича
НАН України

4. 3
3
.

Мушкетик Леся
Георгіївна

1955

Провідна наукова
співробітниця відділу
української та зарубіжної
фольклористики  Інституту
мистецтвознавства,
фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН
України

Науковий ступінь -
доктор
філологічних наук

Вчене звання -
член-кореспондент

Інститут
мистецтвознавства,
фольклористики та
етнології ім. М. Т.
Рильського НАН
України

5. 5
0
.

Фіалко Олена
Євгенівна

1953

Провідний науковий
співробітник відділу
археології раннього залізного
віку
Інституту археології НАН
України

Науковий ступінь -
доктор історичних
наук
Вчене звання -
старший науковий
співробітник

Інститут археології
НАН
України

6. 3

.

Михайлуца
Микола Іванович

1959

Завідувач кафедри
українознавства,
історико-правових та мовних
дисциплін Одеського

Науковий ступінь -
доктор історичних
наук

Одеський
національний
морський університет



національного морського
університету

Вчене звання -
професор

7.
2
.

Гаюк Ірина Яківна

1965

Доцент кафедри
менеджменту мистецтва
Львівської національної
академії мистецтв

Науковий ступінь -
доктор
культурології
Вчене звання -
доцент

Львівська національна
академія мистецтв

8.
9
.

Єрмоленко Сергiй
Семенович

1950

Провідний науковий
співробітник відділу
загального мовознавства
Інституту мовознавства імені
О.О. Потебні Національної
академії наук України

Науковий ступінь -
доктор
філологічних наук

Вчене звання -
професор

Інститут мовознавства
імені О.О. Потебні
НАН України

9.

.

Гардашук Тетяна
Василівна

1958

Завідувачка відділом логіки
та методології науки
Інституту філософії імені
Г.С. Сковороди НАН України

Науковий ступінь -
доктор
філософських наук
Вчене звання -
старший науковий
співробітник

Інститут філософії
імені Г.С. Сковороди
НАН України

10.
.
Аксьонова Віра
Ігорівна

Професор кафедри права та
соціально-гуманітарних
дисциплін Льотної академії
національного авіаційного

Науковий ступінь -
доктор
філософських наук
Вчене звання -

Льотна академія
національного
авіаційного
університету



1975 університету професор

Соціальні науки

11.3
4
.

Омельяненко
Віталій
Анатолійович

1988

Доцент кафедри
бізнес-економіки та
адміністрування Сумського
державного педагогічного
університету імені А.С.
Макаренка

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук

Вчене звання -
доцент

Сумський державний
педагогічний
університет імені А.С.
Макаренка

12.8
.
Боярська-Хоменко
Анна
Володимирівна

1986

Завідувачка кафедри
освітології та інноваційної
педагогіки Харківського
національного педагогічного
університету імені Г.С.
Сковороди

Науковий ступінь -
доктор
педагогічних наук

Вчене звання -
доцент

Харківський
національний
педагогічний
університет імені Г.С.
Сковороди

13.
6
.

Дехтяренко Юрій
Федорович

1955

Доцент кафедри регіональної
політики
Навчально-наукового
інституту публічного
управління та державної
служби Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка

Науковий ступінь -
кандидат
економічних наук

Вчене звання -
доцент

Навчально-науковий
інститут публічного
управління та
державної служби
Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка

14.4Романовський Завідувач кафедри педагогіки Науковий ступінь - Національний



.
Олександр
Георгійович

1953

і психології управління
соціальними системами ім.
Академіка І.А. Зязюна
Національного технічного
університету «Харківський
політехнічний інститут»

доктор
педагогічних наук

Вчене звання -
професор

технічний університет
«Харківський
політехнічний
інститут»

15.4
5
.

Сімахова
Анастасія
Олексіївна

1988

Професор кафедри
бізнес-аналітики та цифрової
економіки Національного
авіаційного університету

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук
Вчене звання -
доцент

Національний
авіаційний
університет

16.
0
.

Венгер Віталій
Васильович

1978

провідний науковий
співробітник сектору
галузевих ринків відділу
секторальних прогнозів та
конʼюнктури ринків
Державної установи
«Інститут економіки та
прогнозування НАН
України»

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук

Вчене звання -
старший науковий
співробітник

Державна установа
«Інститут економіки
та прогнозування
НАН України»

17.4
4
.

Семеног Олена
Миколаївна

1963

Завідувач кафедри –
професор кафедри
української мови і літератури
Сумського державного
педагогічного університету

Науковий ступінь -
доктор
педагогічних наук

Вчене звання -

Сумський державний
педагогічний
університет імені А.
С. Макаренка



імені А. С. Макаренка професор

18.2
.
Алескерова Юлія
Володимирівна

1981

Професор кафедри фінансів,
банківської справи та
страхування Вінницького
національного аграрного
університету

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук

Вчене звання -
професор

Вінницький
національний
аграрний університет

19.2
0
.

Зеленько Галина
Іванівна

1971

Завідувачка відділу
політичних інститутів і
процесів Інституту
політичних і
етнонаціональних
досліджень ім. І. Ф. Кураса
НАН України

Науковий ступінь -
доктор політичних
наук

Вчене звання -
професор

Національна академія
наук України

20.5
4
.

Шмиголь Надія
Миколаївна

1972

Професор кафедри
менеджменту Національного
університету «Запорізька
політехніка»

Науковий ступінь -
кандидат
економічних наук
Вчене звання -
професор

Національний
університет
«Запорізька
політехніка»

21.3
2
.

Москаленко
Олена Іванівна

1980

Професор кафедри права та
соціально-гуманітарних
дисциплін
Льотна академія
Національного авіаційного

Науковий ступінь -
доктор
педагогічних наук

Вчене звання -

Льотна академія
Національного
авіаційного
університету



університету професор

22.3
.
Амоша Олександр
Іванович

1937

Радник при дирекції
Інституту економіки
промисловості НАН України

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук
Вчене звання -
професор

Інститут економіки
промисловості НАН
України

23.4
.
Басюркіна Наталія
Йосипівна

1967

Завідувачка кафедри
управління бізнесом
Одеського національного
технологічного університету
МОН України

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук

Вчене звання -
професор

Одеський
національний
технологічний
університет МОН
України

24.5
.
Бойченко Марина
Анатоліївна

1979

Завідувач кафедри педагогіки
Сумського державного
педагогічного університету
імені А. С. Макаренка

Науковий ступінь -
доктор
педагогічних наук
Вчене звання -
професор

Сумський державний
педагогічний
університет імені А.С.
Макаренка

25.6
.
Бондаренко Юлія
Анатоліївна

1973

Професор кафедри
спеціальної та інклюзивної
освіти Сумського
державного педагогічного
університету імені А.С.
Макаренка

Науковий ступінь -
доктор
педагогічних наук

Вчене звання -
професор

Сумський державний
педагогічний
університет імені А.С.
Макаренка



26.7
.
Бородієнко
Олександра
Володимирівна

1967

Провідний науковий
співробітник відділу
забезпечення якості вищої
освіти Інституту вищої
освіти Національної академії
педагогічних наук України

Науковий ступінь -
доктор
педагогічних наук

Вчене звання -
старший дослідник

Інститут вищої освіти
Національної академії
педагогічних наук
України

27.9
.
Вдовенко Лариса
Олександрівна

1970

Професор, завідувачка
кафедри фінансів, банківської
справи та
страхування Вінницького
національного аграрного
університету

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук

Вчене звання -
професор

Вінницький
національний
аграрний університет

28.
3
.

Герасименко
Анжеліка
Григорівна

1981

Завідувач кафедри
економічної теорії та
конкурентної політики
Державного
торговельно-економічного
університету

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук

Вчене звання -
професор

Державний
торговельно-економіч
ний університет

29.
4
.

Головня Олена
Михайлівна

1976

Доцент кафедри
менеджменту
зовнішньоекономічної
діяльності, готельно-
ресторанної справи та
туризму Вінницького
національного аграрного

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук

Вчене звання -
доцент

Вінницький
національний
аграрний університет



університету

30.
7
.

Джеджула Олена
Михайлівна

1958

Завідувач кафедри, професор
кафедри математики, фізики
та комп’ютерних технологій
Вінницького національного
аграрного університету

Науковий ступінь -
доктор
педагогічних наук

Вчене звання -
професор

Вінницький
національний
аграрний університет

31.
8
.

Євсєєва Ольга
Олексіївна

1976

Професор кафедри обліку і
аудиту Українського
державного університету
залізничного транспорту

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук
Вчене звання -
професор

Громадська
організація
«Лабораторія
креативних ідей»

32.2

.

Казакова Надія
Артурівна

1970

Завідувач кафедри
міжнародних економічних
відносин Харківського
національного університету
імені В.Н. Каразіна

Науковий ступінь -
кандидат
географічних наук

Вчене звання -
доцент

Харківський
національний
університет імені В.Н.
Каразіна

33.2
2
.

Калетнік Григорій
Миколайович

1949

Завідувач кафедри
адміністративного
менеджменту та
альтернативних джерел
енергії факультету
менеджменту та права,

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук

Вчене звання -
професор

Вінницький
національний
аграрний університет



професор Вінницького
національного аграрного
університету

34.3
0
.

Манцуров Ігор
Германович

1953

Екстраординарний професор
кафедри статистики та
демографічних досліджень
Університету
Західно-Капської провінції
Південно-Африканської
республіки,
м. Кейптаун

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук

Вчене звання -
професор

ТОВ «Інститут
системних
статистичних
досліджень»

35.2
3
.

Калмикова Лариса
Олександрівна

1952

Завкафедри-професор
кафедри психології і
педагогіки дошкільної освіти
Університету Григорія
Сковороди в Переяславі

Науковий ступінь -
доктор
психологічних наук

Вчене звання -
професор

Інститут обдарованої
дитини НАПН
України

36.2
5
.

Кириченко Юрій
Вікторович

1984

Професор кафедри
«Політологія та право»
Національного університету
«Запорізька політехніка

Науковий ступінь -
доктор юридичних
наук
Вчене звання -
доцент

Національний
університет
«Запорізька
політехніка».

37.2
7
Козак Катерина
Богданівна

Професорка кафедри
менеджменту і логістики

Науковий ступінь -
доктор економічних

Одеський
національний



.
1978

Одеського національного
технологічного університету
МОН України

наук

Вчене звання -
професор

технологічний
університет МОН
України

38.2
8
.

Лагодієнко
Володимир
Вікторович

1978

Завідувач кафедри
маркетингу, підприємництва і
торгівлі Одеського
національного
технологічного університету

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук

Вчене звання -
професор

Одеський
національний
технологічний
університет

39.3
5
.

Онищенко
Світлана
Володимирівна

1981

Професор кафедри фінансів,
банківського бізнесу та
оподаткування
Національного університету
«Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук

Вчене звання -
професор

Національний
університет
«Полтавська
політехніка імені
Юрія Кондратюка»

40.3
6
.

Пожуєва Тетяна
Олександрівна

1983

Професор кафедри
підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності
Національного університету
«Запорізька політехніка»

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук

Вчене звання -
професор

Національний
університет
«Запорізька
політехніка»



41.3
9
.

Пришляк Наталя
Вікторівна

1991

Доцент кафедри
адміністративного
менеджменту та
альтернативних джерел
енергії Вінницького
національного аграрного
університету

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук

Вчене звання -
доцент

Вінницький
національний
аграрний університет

42.4
0
.

Решетняк Олена
Іваінівна

1973

Виконуюча обов’язки
завідувачки сектору
промислової політики та
інноваційного розвитку
відділу промислової політики
та енергетичної безпеки
Науково-дослідного центру
індустріальних проблем
розвитку Національної
академії наук України

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук

Вчене звання -
доцент

Науково-дослідний
центр індустріальних
проблем розвитку
НАН України

43.4
2
.

Сахно Андрій
Анатолійович

1975

Професор кафедри економіки
та підприємницької
діяльності Вінницького
національного аграрного
університету

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук

Вчене звання -
професор

Вінницький
національний
аграрний університет



44.4
3
.

Седікова Ірина
Олександрівна

1968

Завідувачка кафедри
менеджменту і логістики
Одеського національного
технологічного університету
МОН України

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук
Вчене звання -
професор

Одеський
національний
технологічний
університет МОН
України

45.4
6
.

Ткаченко Алла
Михайлівна

1953

Завідувачка кафедри
підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності
Національного університету
«Запорізька політехніка»

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук

Вчене звання -
професор

Національний
університет
«Запорізька
політехніка»

46.4
7
.

Ткачова Наталія
Миколаївна

1966

Професор кафедри теорії та
практики управління
Національного технічного
університету України
«Київський політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського»

Науковий ступінь -
доктор наук з
державного
управління

Вчене звання -
професор

Національний
технічний університет
України «Київський
політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського»

47.4
8
.

Токарчук Діна
Миколаївна

1986

Доцент кафедри
адміністративного
менеджменту та
альтернативних джерел
енергії Вінницького
національного аграрного
університету

Науковий ступінь -
кандидат
економічних наук

Вчене звання -
доцент

Вінницький
національний
аграрний університет



48.4
9
.

Федоришина Лідія
Іванівна

1970

Доцент кафедри аналізу та
аудиту Вінницького
національного аграрного
університету

Науковий ступінь -
кандидат
історичних наук
Вчене звання -
доцент

Вінницький
національний
аграрний університет

49.5

.

Фоміна Олена
Володимирівна

1982

Завідувач кафедри обліку та
оподаткування Державного
торговельно-економічного
університету

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук
Вчене звання -
професор

Державний
торговельно-економіч
ний університет

50.5
2
.

Чиханцова Олена
Анатоліївна

1983

Провідний науковий
співробітник лабораторії
психології особистості імені
П.Р. Чамати Інституту
психології імені Г.С. Костюка
Національної академії
педагогічних наук України

Науковий ступінь -
доктор
психологічних наук

Вчене звання -
доцент

Інститут психології
імені Г.С. Костюка
НАПН України

51.5
5
.

Шушпанов
Дмитро
Георгійович

1972

Завідувач відділу
демографічного
моделювання та
прогнозування Інституту
демографії та соціальних
досліджень імені М. В.
Птухи НАН України

Науковий ступінь -
доктор економічних
наук

Вчене звання -
професор

Інститут демографії
та соціальних
досліджень імені
М. В. Птухи
НАН України



Додаток №4
до протоколу №3 засідання Наукового комітету

від 28 вересня 2022 р

ВПОРЯДКОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ФАХІВ, ПРЕДСТАВНИКИ ЯКИХ БУДУТЬ ОБРАНІ ДО НАУКОВОЇ РАДИ
НФДУ, ТА КВОТИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЗА ЦИМИ ФАХАМИ

СЕКЦІЯ НФДУ ФАХ КВОТА
(кількість вакансій)

СЕКЦІЯ ПРИРОДНИЧИХ,
ТЕХНІЧНИХ НАУК І

МАТЕМАТИКИ

Фізика 3
Хімія 2

Технічні науки 2
Математика 1

Науки про Землю 0
СЕКЦІЯ БІОЛОГІЇ, МЕДИЦИНИ,

АГРАРНИХ НАУК
Експериментальна біологія 4

Біомедичні науки 1
Аграрні науки 0

СЕКЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА
ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Гуманітарні науки 2
Суспільні науки 2

Рейтингове голосування за фахами відбуватиметься у вказаній вище послідовності (за фахами з нульовою
квотою голосування не проводиться).



Додаток № 5
до протоколу №3

засідання Наукового комітету
від 28.09.2022

ПЕРЕЛІК ОСІБ, ОБРАНИХ
ДО СКЛАДУ НАУКОВОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ НАУК І МАТЕМАТИКИ

№ з/п П.І.Б. кандидата,
рік народження.
Строк повноважень

Основне місце роботи,
посада

Найвищий науковий ступінь,
найвище вчене звання

Суб’єкт подання

1. Бурлаєнко
В’ячеслав
Миколайович

1970
(строк
повноважень 4
роки)

Завідувач кафедри
прикладної математики
Національного технічного
університету «Харківський
політехнічний інститут»

Науковий ступінь - кандидат
технічних наук

Вчене звання - доцент

Національний технічний
університет «Харківський
політехнічний інститут»

2. Дорошенко Андрій
Олегович

1959

(строк
повноважень 4
роки)

Завідувач кафедри
органічної хімії хімічного
факультету Харківського
національного університету
імені В.Н. Каразіна

Науковий ступінь - доктор
хімічних наук

Вчене звання - професор

Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
Міністерства освіти і науки
України



3. Коритченко
Костянтин
Володимирович

1973

(строк
повноважень 4
роки)

Завідувач кафедри
«Загальна електротехніка»
Національного технічного
університету «Харківський
політехнічний інститут»

Науковий ступінь - доктор
технічних наук

Вчене звання - професор

Національний технічний
університет «Харківський
політехнічний інститут»

4. Лютий Тарас
Володимирович

1978

(строк
повноважень 4
роки)

Доцент кафедри
електроніки, загальної та
прикладної фізики,
Сумського державного
університету

Науковий ступінь - доктор
фізико- математичних наук

Вчене звання - доцент

Сумський державний університет

5. Носич Олександр
Йосипович

1953

(строк
повноважень 4
роки)

Головний науковий
співробітник, виконуючий
обов’язки завідуючого
лабораторією мікро і нано
оптики Інституту
радіофізики та електроніки
ім.О.Я.Усикова
Національної академії наук
України

Науковий ступінь - доктор
фізико-математичних наук

Вчене звання - професор

ГО «Українське фізичне
товариство»

6. Пріхна Тетяна
Олекcіївна

Завідувач  відділу
технологій високих тисків,

Науковий ступінь - доктор
технічних наук

Інститут надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля НАН України

https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000308
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000308
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000308
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000308
https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000308


1957

(строк
повноважень 4
роки)

функціональних керамічних
композитів та дисперсних
надтвердих матеріалів
Інституту надтвердих
матеріалів ім. В. М. Бакуля
НАН України

Вчене звання - професор

7. Семенов Андрій
Олександрович

1972

(строк
повноважень 2
роки)

Провідний науковий
співробітник відділу
синергетики Інституту
теоретичної фізики ім. М.
М. Боголюбова НАН
України

Науковий ступінь - доктор
природничих наук

Вчене звання - старший
науковий співробітник

Інститут фізики НАН України

8. Ягупольський
Юрій Львович

1949

(строк
повноважень 4
роки)

Завідувач відділу хімії
фтороорганічних сполук
Інституту органічної хімії
НАН
України

Науковий ступінь - доктор
хімічних наук

Вчене звання - професор

Національна академія наук
України

СЕКЦІЯ БІОЛОГІЇ, МЕДИЦИНИ, АГРАРНИХ НАУК

№ п/п П.І.Б. кандидата,
рік народження.
Строк
повноважень

Основне місце роботи,
посада

Найвищий науковий ступінь,
найвище вчене звання

Суб’єкт подання



1. Драган Анатолій
Іванович

1954

(строк
повноважень 4
роки)

Доцент кафедри
молекулярної біотехнології
та біоінформатики
Навчально-
наукового інституту високих
технологій Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка.

Науковий ступінь - кандидат
біологічних наук

Вчене звання - доцент

Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка

2. Кашуба Олена
Віталіївна

1961

(строк
повноважень 4
роки)

Завідувачка лабораторії
молекулярних механізмів
трансформації клітин
Інституту
експериментальної
патології, онкології та
радіобіології ім.
Р.Є. Кавецького НАН
України

Науковий ступінь - доктор
біологічних наук

Вчене звання - доцент

Інститут експериментальної
патології, онкології і
радіобіології ім. Р.Є. Кавецького
НАН України

3. Кузьмін Юрій
Ігорович

1969

(строк
повноважень 4
роки)

Провідний науковий
співробітник відділу
паразитології Інституту
зоології ім.
І. І. Шмальгаузена НАН
України

Науковий ступінь - доктор
біологічних наук

Вчене звання - старший
дослідник

Інститут зоології ім.
І. І. Шмальгаузена НАН України

4. Леонтьєв Дмитро
Вікторович

1978

Завідувач кафедри ботаніки
Харківського національного
педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди

Науковий ступінь - доктор
біологічних наук

Вчене звання - професор

Харківський національний
педагогічний університет імені
Г.С. Сковороди



(строк
повноважень 4
роки)

5. Солдаткін Олексій
Петрович

1955

(строк
повноважень 4
роки)

Завідувач відділу
біомолекулярної
електроніки Інституту
молекулярної біології і
генетики НАН України

Науковий ступінь – доктор
біологічних наук

Вчене звання - професор

Інститут
молекулярної біології і генетики
НАН України

СЕКЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК

№ з/п П.І.Б. кандидата,
рік народження.
Строк
повноважень

Основне місце роботи,
посада

Найвищий науковий ступінь,
найвище вчене звання

Суб’єкт подання

1. Боярська-Хоменко
Анна
Володимирівна

1986

(строк
повноважень 4
роки)

Завідувачка кафедри
освітології та інноваційної
педагогіки Харківського
національного педагогічного
університету імені Г.С.
Сковороди

Науковий ступінь - доктор
педагогічних наук

Вчене звання - доцент

Харківський національний
педагогічний університет імені
Г.С. Сковороди

2. Кісь Оксана
Романівна

Завідувачка відділу
соціальної антропології

Науковий ступінь - доктор
історичних наук

Інститут народознавства НАН
України



1970

(строк
повноважень 4
роки)

Інституту народознавства
НАН України

Вчене звання - старший
науковий співробітник

3. Омельяненко
Віталій
Анатолійович

1988

(строк
повноважень 4
роки)

Доцент кафедри
бізнес-економіки та
адміністрування Сумського
державного педагогічного
університету імені А.С.
Макаренка

Науковий ступінь - доктор
економічних наук

Вчене звання - доцент

Сумський державний
педагогічний університет імені
А.С. Макаренка

4. Чолій Сергій
Васильович

1988

(строк
повноважень 4
роки)

Доцент кафедри історії
Національного технічного
університету України
«Київський політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського»

Науковий ступінь - кандидат
історичних наук
Вчене звання - доцент

Національний технічний
університет України «Київський
політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»


