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Список першого складу  Наукового комітету  

Національної ради з питань розвитку науки і технологій за напрямом наукової і науково-технічної діяльності, 

затверджений рішенням Ідентифікаційного комітету з питань науки «протокол № 3/17 від 30 травня 2017 р.» 
 

1. «Природничі науки фізико-математичного та хімічного профілю, науки про Землю» (10) 
 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім`я, по батькові, 

рік народження 

 

Суб`єкт подання Основне місце роботи, 

посада 

Спецільність 

за 

документом 

про вищу 

освіту 

Найвищий 

науковий 

ступінь, 

найвище вчене 

звання 

Регіон Примітки 

1.  ФОКІН  

Андрій Артурович 

1960 р.н.  

Науково-технічна 

рада 

Національного 

технічного 

університету 

України 

«Київський 

політехнічний 

інститут імені 

Ігоря Сікорського» 

Київський політехнічний 

інститут, 

завідувач кафедрою 

- доктор хімічних 

наук, 

професор 

м. Київ  

2.  КОЛЕЖУК 

Олексій 

Костянтинович 

1967 р.н. 

Група вчених  

(18 осіб) 

Інститут високих 

технологій, Київський 

Національний 

Університет імені Тараса 

Шевченка, професор 

ядерна фізика доктор фізико-

математичних 

наук, старший 

науковий 

співробітник 

 

м. Київ  

3.  КЛИМЧУК 

Олександр 

Борисович 

1956 р.н. 

Інститут 

геологічних наук 

НАН України 

 

провідний науковий 

співробітник Відділу 

гідрогеологічних проблем, 

Інститут геологічних наук 

НАН України 

географія доктор 

геологічних наук, 

старший 

науковий 

співробітник 

м. Київ  
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4. МЧЕДЛОВ-

ПЕТРОСЯН  

Микола Отарович 

1954 р.н. 

Харківський 

національний 

університет імені В. 

Н. Каразіна 

Завідувач кафедри фізичної 

хімії Харківського 

національного університету 

імені В. Н. Каразіна 

хімія доктор хімічних 

наук, професор 

м. 

Харків 

 

5. ІЗОТОВ  

Юрій Іванович 

1952 р.н. 

Інституту фізики 

НАН України 

завідувач відділу фізики зір 

і галактик Головної 

астрономічної обсерваторії 

НАН України 

астроном доктор фізико-

математичних 

наук 

м.Київ  

6. ГОЛОВАЧ 

Юрій  Васильович 

1957 р.н. 

Інституту фізики 

конденсованих 

систем  НАН 

України 

завідувач лабораторії 

статистичної фізики 

складних систем 

Інституту фізики 

конденсованих систем 

НАН України  

фізика 

 

доктор фізико-

математичних 

наук, прорфесор, 

член-кореспондент 

НАН України 

м. Львів Додатково 

заявлено 

напрям - 

Соціогума

нітарні, 

економічні 

і правові 

науки 

7. СЛЮСАРЕНКО 

Юрій Вікторович 

1957 р.н. 

Науково-технічна 

рада Національного 

наукового центу 

«Харківський 

фізико-технічний 

інститут» НАН 

України 

начальник відділу 

статистичної фізики та 

квантової теорії поля 

Інститут теоретичної 

фізики ім. О.І.Ахієзера 

Національного наукового 

центру «Харківський 

фізико-технічний 

інститут» НАН України 

 

теоретична 

ядерна фізика 

доктор фізико-

математичних 

наук 

професор, член-

кореспондент 

НАН України 

 

м. 

Харків 

 

8. ЧЕРНІГА  

Роман Михайлович 

1958 р.н. 

Зібрання групи 

одинадцяти вчених 

з науковими 

ступенями 

провідний  науковий 

співробітник відділу 

математичної фізики, 

Інститут математики НАН 

України 

, 

Математика доктор фізико-

математичних 

наук, професор 

м. Київ  
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9. АНІСІМОВ 

Ігор Олексійович 

1958 р.н. 

Українське фізичне 

товариство 

декан факультету 

радіофізики, електроніки 

та комп’ютерних систем, 

професор кафедри 

фізичної електроніки 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

радіофізика і 

електроніка 

доктор фізико-

математичних 

наук, професор 

м. Київ  

10. ОКОВИТИЙ 

Сергій Іванович 

1970 р.н. 

Вчена рада 

Дніпровського 

національного 

університету імені 

Олеся Гончара 

Завідувач кафедри 

органічної хімії, 

заступник декана з 

наукової роботи та 

міжнародного 

співробітництва 

Дніпровського 

національного 

університету імені Олеся 

Гончара 

хімія доктор хімічних 

наук, 

професор 

м. 

Дніпро 

 

 

 

2. «Технічні науки і технологій, матеріалознавство» (4) 
 

11. ПАРАСЮК 

Олег Васильович 

1969 р.н. 

Східноєвропейський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки 

декан хімічного 

факультету 

Східноєвропейського 

національного 

університету імені Лесі 

Українки 

 

хімія кандидат хімічних 

наук, доцент 

 

м. 

Луцьк 

 



4 

 

12. СТОВПЧЕНКО 

Ганна Петрівна 

1962 р.н. 

Группа вчених Провідний науковий 

співробітник відділу 

Фізико-металургійних 

проблем електрошлакових 

технологій 

Інститут 

Електрозварювання ім. 

Є.О. Патона НАН України, 

Директор ЧП Елмет-Рол 

металургія 

чорних 

металів 

доктор технічних 

наук, професор 

м. 

Київ 

 

13. БІЛОУС  

Анатолій 

Григорович 

1951 р.н. 

Вчена рада Інституту 

загальної та 

неорганічної хімії 

ім.В.І.Вернадського 

НАН України 

Завідувач  відділу хімії 

твердого тіла в Інституті 

загальної та неорганічної 

хімії ім. В.І. Вернадського 

НАН України 

інженер 

електронної 

техніки 

доктор хімічних 

наук, 

професор, академік 

НАН України 

м. 

Київ 

Додатково 

заявлено 

напрям - 

технічні 

науки і 

технології, 

матеріалоз

навство 

14. ЛИСЕЦЬКИЙ 

Лонгін 

Миколайович 

1951 р.н. 

Вчена рада Інституту 

сцинтиляційних 

матеріалів НАН 

України 

провідний науковий 

співробітник Інституту 

сцинтиляційних матеріалів 

НАН України, відділ 

молекулярних і гетеро- 

структурованих матеріалів 

інженер-

хімік-

технолог 

доктор фізико-

математичних 

наук, професор 

м. 

Харків 

Додатково 

заявлено 

напрям - 

технічні 

науки і 

технології, 

матеріалоз

навство 
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3. «Науки про життя, медичні науки і пов’язані з ними технології» (4) 

 
15. СТАСИК 

Олег 

Володимирович 

1969 р.н. 

Інститут біології 

клітини НАН України 

В.о. завідувача відділом 

сигнальних механізмів 

клітини НАН України, 

старший науковий 

співробітник, заступник 

директора з наукової 

роботи Інституту біології 

клітини НАН України 

біохімія кандидат 

біологічних 

наук, 

науковий 

співробітник 

м. 

Львів 

 

16. АРБУЗОВА 

Світлана Борисівна 

1954 р.н. 

Група вчених 

(11 осіб) 

Директор Комунальної 

лікувально-профілактичної 

установи «Східно-

Український 

спеціалізований Центр 

медичної генетики та 

пренатальної 

діагностики», професор 

кафедри акушерства, 

гінекології та 

перинатології 

Національної медичної 

академії післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика 

лікувальна 

справа 

доктор медичних 

наук, професор, 

Член-

кореспондент 

НАМН України 

м. 

Маріу

поль  

 

17. ВОЙТЕНКО 

Нана 

Володимирівна 

1968 р.н. 

Вчена рада Інституту 

фізіології ім. 

О.О.Богомольця НАН 

України 

завідуюча відділом 

сенсорної сигналізації; 

професор кафедри 

молекулярної фізіології та 

біофізики КАУ МОН та 

НАН України, 

Інститут фізіології ім. О.О. 

Богомольця НАН України 

прикладна 

фізика та 

математика, 

біофізика 

доктор 

біологічних 

наук, професор 

м. 

Київ 

 



6 

 

18. УТЄВСЬКИЙ  

Сергій Юрійович 

1967 р.н. 

Групa науковців  

(11 осіб) 

Професор кафедри зоології 

та екології тварин, 

Харківський національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 

біологія доктор 

біологічних 

наук, доцент 

м. 

Харків 

 

4. «Сільськогосподарські науки, харчові та біотехнології» (2) 

 
19. ЄМЕЦЬ  

Алла Іванівна 

1970 р.н. 

Інститут харчової 

біотехнології та 

геноміки НАН 

України 

Зав. відділу клітинної 

біології та біотехнології 

Інститут харчової 

біотехнології та геноміки 

НАН України 

клітинний 

біолог, 

генний 

інженер, 

викладач 

біології і хімії 

Доктор 

біологічних 

наук, 

професор, член-

кореспондент 

НАН України 

м. 

Київ 

 

20. ДІДУХ  

Яків Петрович 

1948 р.н. 

Вчена рада Інституту 

ботаніки ім. М.Г. 

Холодного НАН 

України 

Завідувач відділом 

геоботаніки та екології 

Інституту ботаніки ім. 

М.Г. Холодного НАН 

України 

викладач 

біології і хімії 

доктор 

біологічних  

наук, професор, 

член-

кореспондент 

НАН України 

м. 

Київ 

 

 

5. «Соціогуманітарні, економічні і правові науки» (4) 
 

21. ЄГОРОВ  

Ігор Юрійович 

1958 р.н. 

Інститут економіки та 

прогнозування 

Національної 

академії наук 

України 

Завідувач відділом 

інноваційної політики, 

економіки і організації 

високих технологій, 

Інститут економіки та 

прогнозування 

Національної академії наук 

України 

економічна 

кібернетика, 

економіст-

математик 

доктор 

економічних 

наук, 

професор 

м. 

Київ 
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22. ГУНДОРОВА 

Тамара Іванівна 

1955 р.н. 

Інститут літератури 

імені Т. Г. Шевченка 

НАН України 

Завідуюча відділом теорії 

літератури та 

компаративістики 

Інституту літератури імені 

Т. Г. Шевченка НАН 

України 

філолог, 

викладач 

української 

мови та 

літератури 

доктор 

філологічних 

наук, професор 

м. 

Київ 

 

23. ВОРОБЙОВА 

Ольга Петрівна 

1952 р.н. 

Київський 

національний 

лінгвістичний 

університет 

Завідувач кафедри 

англійської філології і 

філософії мови імені 

професора О.М. 

Мороховського 

англійська і 

французька 

мови 

доктор 

філологічних 

наук, професор 

м. 

Київ 

 

24. ПРОКОПОВИЧ 

Павло 

Володимирович 

1964 р.н. 

 

група науковців 

Київської школи 

економіки 

Завідуючий кафедрою 

економіки та менеджменту 

Київської школи економіки 

економічна 

теорія 

доктрор 

філософії з 

економіки 

м. 

Київ 

 

Розподіл кандидатів за напрямами: (24) 

1) природничі науки фізико-математичного та хімічного профілю, науки про Землю – 10 кандидатів 

2) технічні науки і технології, матеріалознавство – 4 кандидатів 

3) науки про життя, медичні науки і пов’язані з ними технології – 4 кандидатів 

4) сільськогосподарські науки, харчові та біотехнології – 2 кандидати 

5) соціогуманітарні, економічні і правові науки – 4 кандидатів 
 

 


