
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
м. Київ 

 

19.04.2019 р.        № 524 

 

 

 

Про експертні групи з 

оцінювання ефективності 

діяльності наукових установ 

 

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 

2014 року № 630, Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266, Методики оцінювання 

ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукової 

установи та Положення про експертну комісію з проведення державної атестації 

наукових установ, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

від 17 вересня 2018 року № 1008 «Деякі питання державної атестації наукових 

установ», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2018 року 

за № 1504/32956, № 1505/32957, враховуючи подання Експертної комісії з 

проведення державної атестації наукових установ, протокол № 01-ЕК/2019 від 

01 квітня 2019 року  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Утворити експертні групи з оцінювання ефективності діяльності 

наукових установ за науковими напрямами та затвердити їх персональні склади, 

що додаються. 

 

2. Директорату науки (Чеберкус Д. В.) забезпечити організацію роботи 

експертних груп, утворених відповідно до пункту 1 цього наказу.  
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3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Стріху М. В. 

 

 

Міністр        Л. М. Гриневич 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти  
і науки України 
від 19.04.2019 № 524 

 

 

 
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

експертної групи ЕГ-01 
з оцінювання ефективності діяльності наукових установ 

за науковим напрямом соціогуманітарних наук 
 
 

КАЛАШНІКОВА 
Світлана 
Андріївна 

директор, Інститут вищої освіти Національної академії 
педагогічних наук України, (спеціальність1: 011 – Освітні, 
педагогічні науки), голова експертної групи, (за згодою) 

ВЕРМЕНИЧ 
Ярослава 
Володимирівна 

завідувач відділу історичної регіоналістики, Інститут 
історії України Національної академії наук України, 
(спеціальність: 032 – Історія та археологія), заступник 
голови експертної групи, (за згодою) 

ЄРМОЛЕНКО 
Анатолій 
Миколайович  

директор, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди 
Національної академії наук України, (спеціальність: 033 – 
Філософія), заступник голови експертної групи, (за 
згодою) 

ЛУК’ЯНОВА 
Лариса 
Борисівна 

директор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних 
наук України, (спеціальність: 011 – Освітні, педагогічні 
науки), заступник голови експертної групи, (за згодою) 

МУШКЕТИК 
Леся 
Георгіївна 

провідний науковий співробітник, Інститут 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України, 
(спеціальність: 035 – Філологія), заступник голови 
експертної групи, (за згодою) 

МЕЛЬНИК  
Світлана 
Миколаївна 

начальник відділу розвитку науково-технічної 
інфраструктури головного управління науково-
технічного розвитку директорату науки Міністерства 
освіти і науки України, секретар експертної групи 

1.01. Галузь знань1: Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 011 – освітні, педагогічні науки 

БЕРЕЗІВСЬКА 
Лариса 
Дмитрівна 

директор, Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського Національної 
академії педагогічних наук України, (за згодою) 

                                                 
1 Тут і далі відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. 
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БУРОВ 
Олександр 
Юрійович 

провідний науковий співробітник відділу технологій 
відкритого навчального середовища, Інститут 
інформаційних технологій і засобів навчання 
Національної академії педагогічних наук України, (за 
згодою) 

ВАСЬКІВСЬКА 
Галина 
Олексіївна 

завідувач відділу дидактики, Інститут педагогіки 
Національної академії педагогічних наук України, (за 
згодою) 

ГАВРИШ 
Наталія 
Василівна 

професор кафедри психології і педагогіки дошкільної 
освіти, Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди, (за 
згодою) 

ГОНЧАР 
Людмила 
Вікторівна 

провідний науковий співробітник лабораторії виховання 
в сім’ї та закладах інтернатного типу, Інститут проблем 
виховання Національної академії педагогічних наук 
України, (за згодою) 

ДРАЧ 
Ірина 
Іванівна  

перший заступник директора, Інститут вищої освіти 
Національної академії педагогічних наук України, (за 
згодою) 

КИВЛЮК 
Ольга 
Петрівна 

завідувач кафедри методології науки та міжнародної 
освіти, Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова, (за згодою) 

КОМАРОВСЬКА 
Оксана 
Анатоліївна 

завідувач лабораторії естетичного виховання та 
мистецької освіти, Інститут проблем виховання 
Національної академії педагогічних наук України, (за 
згодою) 

ЛИТВИНОВА 
Світлана 
Григорівна 

завідувач відділу технологій відкритого навчального 
середовища, Інститут інформаційних технологій і засобів 
навчання Національної академії педагогічних наук 
України, (за згодою) 

ЛОКШИНА 
Олена 
Ігорівна 

завідувач відділу порівняльної педагогіки, Інститут 
педагогіки Національної академії педагогічних наук 
України, (за згодою) 

ЛОМАКО 
Людмила 
Іллівна 

доцент кафедри педагогіки та психології, Донецький 
національний університет імені Василя Стуса (м. 
Вінниця), (за згодою) 

СЛЮСАРЕНКО 
Олена 
Миколаївна 

заступник директора з наукової роботи, Інститут вищої 
освіти Національної академії педагогічних наук України, 
(за згодою) 

СОТСЬКА 
Галина 
Іванівна 

заступник директора з науково-експериментальної 
роботи, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 
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імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних 
наук України, (за згодою) 

СУХОМЛИНСЬКА 
Ольга 
Василівна 

головний науковий співробітник, Державна науково-
педагогічна бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського Національної академії 
педагогічних наук України, (за згодою) 

ТКАЧУК 
Ірина 
Іванівна 

завідувач лабораторії прикладної психології освіти, 
Український науково-методичний центр практичної 
психології і соціальної роботи Національної академії 
педагогічних наук України, (за згодою) 

ТРУБАЧЕВА 
Світлана 
Едуардівна 

завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти, 
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних 
наук України, (за згодою) 

ХОМИЧ 
Лідія 
Олексіївна 

заступник директора з наукової роботи, Інститут 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
Національної академії педагогічних наук України, (за 
згодою) 

ШИШКІНА 
Марія 
Павлівна 

завідувач відділу хмаро орієнтованих систем 
інформатизації освіти, Інститут інформаційних 
технологій і засобів навчання Національної академії 
педагогічних наук України, (за згодою) 

Спеціальність: 014 – середня освіта (за предметними спеціальностями) 

БУРДА 
Михайло 
Іванович 

завідувач відділу математичної та інформатичної освіти, 
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних 
наук України, (за згодою) 

КОВАЛЬ 
Валентина 
Олександрівна  

декан, професор кафедри української мови та методики її 
навчання, Український державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини, (за згодою)  

Спеціальність: 015 – професійна освіта (за спеціалізаціями) 

ЛУЗАН 
Петро 
Григорович 

провідний науковий співробітник, Інститут професійно-
технічної освіти Національної академії педагогічних наук 
України, (за згодою) 

ОТИЧ 
Олена 
Миколаївна 

проректор з науково-методичної роботи та міжнародних 
зав’язків, Державний вищий навчальний заклад 
«Університет менеджменту освіти» Національної 
академії педагогічних наук України, (за згодою) 

ПРИГОДІЙ 
Микола 
Анатолійович 

завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів, 
Інститут професійно-технічної освіти Національної 
академії педагогічних наук України, (за згодою) 

ПУХОВСЬКА 
Людмила 
Прокопівна 

провідний науковий співробітник, Інститут професійно-
технічної освіти Національної академії педагогічних наук 
України, (за згодою) 
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СПІРІН 
Олег 
Михайлович 

проректор з цифровізації освітньо-наукової діяльності, 
Державний вищий навчальний заклад «Університет 
менеджменту освіти» Національної академії педагогічних 
наук України, (за згодою) 

Спеціальність: 016 – спеціальна освіта 

КОЛУПАЄВА 
Алла 
Анатоліівна 

заступник директора з наукової роботи, Інститут 
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 
Ярмаченка Національної академії педагогічних наук 
України, (за згодою) 

ТАРАНЧЕНКО 
Оксана 
Миколаївна 

головний науковий співробітник, Інститут спеціальної 
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка 
Національної академії педагогічних наук України, (за 
згодою) 

1.02. Галузь знань: Культура і мистецтво 

Спеціальність: 021 – аудіовізуальне мистецтво та виробництво 

НОВІКОВА 
Людмила 
Євгенівна 

науковий співробітник відділу екранно-сценічних 
мистецтв та культурології, Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
Національної академії наук України, (за згодою) 

РЕМЕНЯКА  
Оксана  
Сергіївна 

завідувач відділу мистецтва новітніх технологій, Інститут 
проблем сучасного мистецтва Національної академії 
мистецтв України, (за згодою) 

САВЧУК 
Ігор 
Борисович 

заступник директора з наукової роботи, Інститут проблем 
сучасного мистецтва Національної академії мистецтв 
України, (за згодою) 

ЧІБАЛАШВІЛІ 
Асматі 
Олександрівна 

учений секретар, Інститут проблем сучасного мистецтва 
Національної академії мистецтв України, (за згодою) 

Спеціальність: 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація 

МАКСИМОВ 
Степан 
Йосипович 

професор, Національна академія керівних кадрів 
культури і мистецтв, (за згодою) 

Спеціальність: 025 – музичне мистецтво 

КУЗИК 
Валентина 
Володимирівна 

старший науковий співробітник відділу музикознавства 
та етномузикології, Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ЮДКІН 
Ігор 
Миколайович 

провідний науковий співробітник,  Інститут 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. 
М. Т. Рильського Національної академії наук України, (за 
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згодою)  

Спеціальність: 029 – інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

ГРАНЧАК 
Тетяна 
Юріївна 

завідувач відділу з охорони інтелектуальної власності, 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ДОБКО  
Тетяна 
Василівна 

завідувач відділу науково-бібліографічної інформації, 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 
Національної академії наук України, (за згодою) 

1.03. Галузь знань: Гуманітарні науки 

Спеціальність: 032 – історія та археологія 

БЕССОНОВА 
Марина 
Миколаївна 

старший науковий співробітник відділу 
трансатлантичних досліджень, завідувач аспірантури, 
Державна установа «Інститут всесвітньої історії 
Національної академії наук України», (за згодою) 

БОРОДАЙ 
Ірина 
Сергіївна 

заступник директора з наукової роботи, Національна 
наукова сільськогосподарська бібліотека Національної 
академії аграрних наук України, (за згодою) 

ВІДНЯНСЬКИЙ 
Степан 
Васильович 

завідувач відділу історії міжнародних відносин і 
зовнішньої політики України, Інститут історії України 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ГУПАЛО 
Віра 
Деонізівна 

старший науковий співробітник відділу археології, 
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ЛИСЕНКО 
Олександр 
Євгенович 

завідувач відділу історії України періоду Другої світової 
війни, Інститут історії України Національної академії 
наук України, (за згодою) 

ПЕРГА 
Тетяна 
Юріївна 

старший науковий співробітник, Державна установа 
«Інститут всесвітньої історії Національної академії наук 
України», (за згодою) 

СОЛЯР 
Ігор 
Ярославович 

директор, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ЦАПКО 
Олег 
Михайлович 

провідний науковий співробітник, Державна установа 
«Інститут всесвітньої історії Національної академії наук 
України», (за згодою) 

Спеціальність: 034 – культурологія 

БОСА 
Любов 
Григорівна 

старший науковий співробітник, Інститут 
мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. 
М. Т. Рильського Національної академії наук України, (за 
згодою) 
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БУРКОВСЬКА 
Любов 
Володимирівна 

науковий співробітник, Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
Національної академії наук України, (за згодою)  

ВОЛКОВ 
Сергій 
Михайлович 

заступник директора з наукової роботи, Інститут 
культурології Національної академії мистецтв України, 
(за згодою) 

НЕМКОВИЧ 
Олена 
Миколаївна 

завідувач відділу екранно-сценічних мистецтв і 
культурології, Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
Національної академії наук України, (за згодою) 

СМОЛІНА 
Ольга 
Олегівна 

професор кафедри філософії, культурології та 
інформаційної діяльності, Східноукраїнський 
національний університет імені Володимира Даля, (за 
згодою) 

Спеціальність: 035 – філологія 

БАГНЮК 
Наталія 
В’ячеславівна 

завідувач відділу української мови, Інститут 
українознавства ім. І. Крип’якевича Національної 
академії наук України, (за згодою) 

БОРОНЬ 
Олександр 
Вікторович 

завідувач відділу шевченкознавства, Інститут літератури 
ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України, 
(за згодою) 

ІВАЩЕНКО 
Вікторія 
Людвігівна 

заступник директора з наукової роботи, професор 
кафедри видавничої справи, Київський університет імені 
Бориса Грінченка, Інститут журналістики, (за згодою) 

КАЛІНІЧЕНКО 
Михайло 
Михайлович 

доцент кафедри романо-германської філології, 
Рівненський державний гуманітарний університет, (за 
згодою) 

ОВАННІСЯН 
Анаіт 
Левонівна 

заступник завідувача відділом фоноскопічних, 
комп’ютерних досліджень і досліджень 
телекомунікаційних систем лабораторії 
криміналістичних видів досліджень, Київський науково-
дослідний інститут судових експертиз Міністерства 
юстиції України, (за згодою) 

ПАСТУХ 
Тарас 
Васильович 

завідувач відділу української літератури, Інститут 
українознавства ім. І. Крип’якевича Національної 
академії наук України, (за згодою) 

 

 

Генеральний директор 

директорату науки        Д. В. Чеберкус 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти  
і науки України 
від 19.04.2019 № 524 

 

 

 
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД  

експертної групи ЕГ-02 
з оцінювання ефективності діяльності наукових установ 

за науковим напрямом суспільних наук 
 
 

ДАНИЛЕНКО 
Анатолій 
Іванович 

радник при дирекції, Державна установа «Інститут 
економіки та прогнозування Національної академії наук 
України», (спеціальність1: 072 – Фінанси, банківська 
справа та страхування), голова експертної групи, (за 
згодою) 

ДОВГАНЬ 
Олександр 
Дмитрович 

перший заступник директора з наукової роботи, 
Науково-дослідний інститут інформатики і права 
Національної академії правових наук України, 
(спеціальність: 081 – Право), заступник голови 
експертної групи, (за згодою) 

КРЯЖ 
Ірина 
Володимирівна 

завідувач кафедри прикладної психології, 
Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна, (спеціальність: 053 – Психологія), 
заступник голови експертної групи, (за згодою) 

СТОРОНЯНСЬКА 
Ірина 
Зеновіївна 

заступник директора з наукової роботи, Державна 
установа «Інститут регіональних досліджень імені 
М. Долішнього Національної академії наук України», 
заступник голови, (спеціальність: 051 – Економіка), 
заступник голови експертної групи, (за згодою) 

ШАЙГОРОДСЬКИЙ 
Юрій 
Жанович 

головний науковий співробітник, Інститут політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса 
Національної академії наук України, (спеціальність: 052 
– Політологія), заступник голови експертної групи, (за 
згодою) 

МЕЛЬНИК  
Світлана 
Миколаївна 

начальник відділу розвитку науково-технічної 
інфраструктури головного управління науково-
технічного розвитку директорату науки Міністерства 
освіти і науки України, секретар експертної групи 

2.05. Галузь знань1: Соціальні та поведінкові науки 

                                                 
1 Тут і далі відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266.  
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Спеціальність: 051 – Економіка 

БОДНАР 
Ольга 
Василівна 

завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку, 
Національний науковий центр «Інститут аграрної 
економіки», (за згодою) 

ГАЛГАШ 
Руслан 
Анатолійович 

директор інституту економіки та управління, 
Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля, (за згодою)  

ДМИТРІЄВ 
Ілля 
Андрійович 

декан факультету управління та бізнесу, Харківський 
національний автомобільно-дорожній інститут, (за 
згодою) 

ЗАХАРЧУК 
Олександр 
Васильович 

завідувач відділу інвестиційного та матеріально-
технічного забезпечення, Національний науковий центр 
«Інститут аграрної економіки», (за згодою) 

ІВАНОВ 
Юрій 
Борисович 

заступник директора з наукової роботи, Науково-
дослідний центр індустріальних проблем розвитку 
Національної академії наук України, (за згодою) 

КАЛЕНЮК 
Ірина 
Сергіївна 

директор науково-дослідного інституту економічного 
розвитку, Держаний вищий навчальний заклад 
«Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», (за згодою) 

КОБЗИСТИЙ 
Максим 
Олександрович  

начальник відділу прогнозування та наукового 
супроводу Департаменту підтримки фермерства, 
кооперації та розвитку сільських територій, 
Міністерство аграрної політики та продовольства 
України, (за згодою) 

КОВАЛЕНКО 
Андрій 
Олексійович 

учений секретар, Державна установа «Інститут 
економіки природокористування та сталого розвитку 
Національної академії наук України», (за згодою) 

КОВАЛЕНКО 
Ольга 
Володимирівна 

завідувач відділу економічних досліджень, Інститут 
продовольчих ресурсів Національної академії аграрних 
наук України, (за згодою)  

МОГИЛОВА 
Марина 
Михайлівна 

завідувач відділу соціально-економічного розвитку 
сільських територій, Національний науковий центр 
«Інститут аграрної економіки», (за згодою) 

ОБИХОД 
Ганна 
Олександрівна 

завідуюча відділом природно-техногенної та 
екологічної безпеки, Державна установа «Інститут 
економіки природокористування та сталого розвитку 
Національної академії наук України», (за згодою) 

ПОЛЄННІКОВ 
Михайло 
Олександрович 

старший судовий експерт відділу досліджень фінансово 
– кредитних операцій та економічної діяльності 
підприємств лабораторії економічних досліджень, 
Київський науково–дослідний інститут судових 
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експертиз Міністерства юстиції України, (за згодою) 

САКАЛЬ 
Оксана 
Володимирівна 

старший науковий співробітник, Державна установа 
«Інститут економіки природокористування та сталого 
розвитку Національної академії наук України», (за 
згодою) 

САФОНОВ 
Юрій 
Миколайович 

заступник директора, Державна наукова установа 
«Інститут модернізації змісту освіти», (за згодою) 

ТАРАСЕВИЧ 
Олена 
Вікторівна 

завідувач відділу економіко-правових проблем 
містознавства, Інститут економіко-правових 
досліджень Національної академії наук України, (за 
згодою) 

ШУЛЬЦ 
Світлана 
Леонідівна 

завідувач відділу регіональної економічної політики, 
Державна установа «Інститут регіональних досліджень 
імені М. Долішнього Національної академії наук 
України», (за згодою) 

Спеціальність: 052 – Політологія 

ЗЕЛЕНЬКО 
Галина 
Іванівна 

завідувач відділом теоретичних і прикладних проблем 
політології, Інститут політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. Кураса Національної академії наук 
України, (за згодою) 

МАЙБОРОДА 
Олександр 
Микитович 

заступник директора з наукової роботи, Інститут 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. 
І. Ф. Кураса Національної академії наук України, (за 
згодою) 

Спеціальність: 053 – Психологія 

ГОРБУНОВА 
Вікторія 
Валеріївна 

професор кафедри соціальної та практичної психології, 
Житомирський державний університет імені Івана 
Франка, (за згодою) 

ГОРНОСТАЙ 
Павло 
Петрович 

головний науковий співробітник лабораторії психології 
малих груп та міжгрупових відносин, Інститут 
соціальної та політичної психології Національної 
академії педагогічних наук України, (за згодою) 

ГРИСЬ 
Антоніна 
Михайлівна 

завідувач лабораторії психології соціально 
дезадаптованих неповнолітніх, Інститут психології 
імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних 
наук України, (за згодою) 

ІЛЛЯШЕНКО 
Тамара 
Дмитрівна 

провідний науковий співробітник, Український 
науково-методичний центр практичної психології і 
соціальної роботи Національної академії педагогічних 
наук України, (за згодою) 
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ІРХІН 
Юрій 
Борисович 

завідувач відділу психологічних досліджень, Київський 
науково-дослідний інститут судових експертиз 
Міністерства юстиції України, (за згодою) 

КОБИЛЬЧЕНКО 
Вадим 
Володимирович 

головний науковий співробітник відділу освіти дітей з 
порушеннями зору, Інститут спеціальної педагогіки і 
психології імені Миколи Ярмаченка Національної 
академії педагогічних наук України, (за згодою) 

КОКУН 
Олег 
Матвійович 

заступник директора з науково-інноваційної роботи, 
Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної 
академії педагогічних наук України, (за згодою) 

КОЧУБЕЙНИК 
Ольга 
Миколаївна 

провідний науковий співробітник лабораторії 
психології політико-правових відносин, Інститут 
соціальної та політичної психології Національної 
академії педагогічних наук України, (за згодою) 

ОСТРОВА 
Вікторія 
Дмитрівна 

старший науковий співробітник лабораторії прикладної 
психології освіти, Український науково-методичний 
центр практичної психології і соціальної роботи 
Національної академії педагогічних наук України, (за 
згодою) 

СЕДИХ 
Кіра 
Валеріївна 

завідувач кафедри психології, професор, Полтавський 
національний педагогічний університет 
ім. В. Г. Короленка, (за згодою) 

ТИТАРЕНКО 
Тетяна 
Михайлівна 

головний науковий співробітник, Інститут соціальної та 
політичної психології Національної академії 
педагогічних наук України, (за згодою) 

ХАЗРАТОВА 
Нігора 
Вікторівна 

професор кафедри теоретичної та практичної 
психології, Національний університет «Львівська 
політехніка», (за згодою) 

Спеціальність: 054 – Соціологія 

БЕВЗЕНКО 
Любов 
Дмитрівна 

провідний науковий співробітник відділу соціальної 
психології, Інститут соціології Національної академії 
наук України, (за згодою) 

2.07. Галузь знань: Управління та адміністрування 

Спеціальність: 071 – Облік і оподаткування 

ЖУК 
Валерій 
Миколайович 

головний науковий співробітник відділу обліку та 
оподаткування, Національний науковий центр 
«Інститут аграрної економіки», (за згодою) 

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування 

МЕТЕЛЕНКО 
Наталя 
Георгіївна  

завідувач кафедрою фінансів, банківської справи та 
страхування, Запорізька державна інженерна академія, 
(за згодою) 
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ПАЄНТКО 
Тетяна 
Василівна 

професор кафедри фінансів, Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана, (за 
згодою) 

ПРОСКУРА 
Катерина 
Петрівна 

професор кафедри аудиту та економічного аналізу, 
Університет Державної фіскальної служби України, (за 
згодою) 

РУДАЯ 
Марина 
Ігорівна 

доцент кафедри міжнародної економіки, Національний 
університет державної фіскальної служби України (м. 
Ірпінь), (за згодою) 

Спеціальність: 073 – Менеджмент 

КРИВОРУЧКО 
Оксана 
Миколаївна 

завідувач кафедри управління та адміністрування, 
Харківський національний автомобільно-дорожній 
інститут, (за згодою) 

Спеціальність: 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

ГОНТАРЕВА 
Ірина 
В’ячеславівна  

завідувач кафедри підприємницької діяльності, 
Харківський національний економічний університет 
імені Семена Кузнеця, (за згодою) 

ГРИНЬКО 
Тетяна 
Валеріївна  

декан факультету економіки, Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара, (за 
згодою) 

КОВАЛЕНКО 
Олена 
Валеріївна 

директор, Дніпропетровський науково-дослідний 
інститут судових експертиз Міністерства юстиції 
України, (за згодою) 

КРОПИВКО 
Максим 
Михайлович 

заступник академіка-секретаря, Національна академія 
аграрних наук України, (за згодою) 

2.08. Галузь знань: Право 

Спеціальність: 081 – Право 

АТАМАНОВА 
Юлія 
Євгенівна  

керівник наукового центру правового забезпечення 
розвитку науки і технологій, Науково-дослідний 
інститут інтелектуальної власності Національної 
академії правових наук, (за згодою) 

АХТИРСЬКА 
Наталія 
Миколаївна 

доцент кафедри правосуддя, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, (за згодою)  

ГАВРИЛЮК 
Руслана 
Олександрівна 

завідувач кафедри публічного права юридичного 
факультету, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича, (за згодою) 

ГАЛЯНТИЧ 
Микола 
Костянтинович 

заступник директора з наукової роботи, Науково-
дослідний інститут приватного права і підприємництва 
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імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії 
правових наук України, (за згодою) 

ДАНЬШИН 
Максим 
Валерійович 

професор кафедри кримінально-правових дисциплін 
юридичного факультету, Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна, (за згодою) 

КОЧИН 
Володимир 
Володимирович 

завідувач відділу методології приватноправових 
досліджень, Науково-дослідний інститут приватного 
права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
Національної академії правових наук України, (за 
згодою) 

ЛИСЕНКО 
Анатолій 
Миколайович 

завідувач навчальної криміналістичної лабораторії, доц. 
кафедри «Правосуддя», юридичний факультет, 
Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, (за згодою)  

ЛУК’ЯНЧИКОВ 
Євген 
Дмитрович 

професор, Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний університет імені 
Ігоря Сікорського», (за згодою) 

МИХАЛЬСЬКИЙ 
Олег 
Олександрович 

завідувач лабораторії, Харківський науково-дослідний 
інститут судових експертиз ім. засл. проф. 
М. С. Бокаріуса, (за згодою) 

МОЛИБОГА 
Микола 
Павлович 

провідний науковий співробітник, Київський науково-
дослідний інститут судових експертиз, (за згодою) 

НЕСТОР 
Наталія 
Володимирівна 

заступник директора з наукової роботи, Київський 
науково-дослідний інститут судових експертиз, (за 
згодою) 

ОЛЮХА 
Віталій 
Георгійович 

провідний науковий співробітник відділу господарсько-
правових досліджень, Інститут економіко-правових 
досліджень Національної академії наук України, (за 
згодою) 

ПИРІГ 
Ігор 
Володимирович 

професор кафедри криміналістики, Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ, (за згодою)  

ПЛАХОТНІК 
Олег 
Віталійович 

доцент кафедри правосуддя, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, (за згодою) 

РІПЕНКО 
Артем 
Ігорович 

директор, Одеський науково-дослідний інститут 
судових експертиз, (за згодою) 

САДЧЕНКО 
Олександр 
Олексійович 

професор кафедри криміналістичного забезпечення та 
судових експертиз, Національна академія внутрішніх 
справ, (за згодою) 
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САКОВСЬКИЙ 
Андрій 
Анатолійович 

директор навчально-наукового інституту № 2, 
Національна академія внутрішніх справ, (за згодою) 

СІМАКОВА-
ЄФРЕМЯН 
Елла 
Борисівна 

заступник директора з наукової роботи, Харківський 
науково-дослідний інститут судових експертиз ім. засл. 
проф. М. С. Бокаріуса, (за згодою) 

СТЕЦЕНКО 
Семен 
Григорович 

професор кафедри адміністративного та господарського 
права, Запорізький національний університет, (за 
згодою) 

СТОЛІТНІЙ 
Антон 
Володимирович 

радник директора, Державне бюро розслідувань, (за 
згодою) 

ТУРКОТ 
Микола 
Семенович 

начальник відділу підвищення кваліфікації військових 
прокурорів, Національна академія прокуратури 
України, (за згодою) 

УГРОВЕЦЬКИЙ 
Олег 
Петрович 

перший заступник директора, Харківський науково-
дослідний інститут судових експертиз 
ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса, (за згодою) 

ФЕДОРЕНКО 
Владислав 
Леонідович 

директор, Науково-дослідний центр судової експертизи 
з питань інтелектуальної власності Міністерства 
юстиції України, (за згодою) 

ХРОПОТ 
Сергій 
Григорович 

зав кафедри землеустрою та кадастру,  Одеська 
державна академія будівництва та архітектури, (за 
згодою) 

ШАБЛЯ 
Олександр 
Миколайович 

головний судовий експерт, Одеський науково-
дослідний інститут судових експертиз, (за згодою) 

ШАПОВАЛОВА 
Ольга 
Вікторівна 

завідувач кафедри господарського права, 
Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля, (за згодою) 

ШЕПІТЬКО 
Валерій 
Юрійович 

завідувач кафедри криміналістики, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, (за 
згодою) 

ЩЕРБАКОВСЬКИЙ 
Михайло 
Григорович 

професор кафедри кримінально-правових дисциплін 
факультету № 6, Харківський національний університет 
внутрішніх справ, (за згодою) 

ЮСУПОВ 
Володимир 
Васильович 

провідний науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення 
та судової експертології навчально-наукового 
інституту № 2, Національна академія внутрішніх справ, 
(за згодою) 
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ЯКОВЛЄВ 
Андрій 
Анатолійович 

заступник головного вченого секретаря, Національна 
академія правових наук України, (за згодою) 

 

Генеральний директор 

директорату науки        Д. В. Чеберкус 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти  
і науки України 
від 19.04.2019 № 524 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД  
експертної групи ЕГ-03 

з оцінювання ефективності діяльності наукових установ 
за науковим напрямом природничих наук 

 

КОНОВАЛЕНКО 
Олександр 
Олександрович 

заступник директора – керівник відділення 
низькочастотної радіоастрономії, Радіоастрономічний 
інститут Національної академії наук України, 
(спеціальність1: 104 – Фізика та астрономія), голова 
експертної групи, (за згодою) 

ЗОЛОТАРЮК 
Ярослав 
Олександрович 

провідний науковий співробітник, Інститут теоретичної 
фізики ім. М. М. Боголюбова Національної академії наук 
України, (спеціальність: 104 – Фізика та астрономія), 
заступник голови експертної групи, (за згодою) 

НЕЦВЕТОВ 
Максим 
Вікторович 

завідувач відділу фітоекології, Державна установа 
«Інститут еволюційної екології Національної академії 
наук України», (спеціальність: 091 – Біологія), заступник 
голови експертної групи, (за згодою) 

ОРЛЮК 
Михайло 
Іванович  

завідувач відділу, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна 
Національної академії наук України, (спеціальність: 103 
– Науки про Землю), заступник голови експертної групи, 
(за згодою) 

МЕЛЬНИК  
Світлана 
Миколаївна 

начальник відділу розвитку науково-технічної 
інфраструктури головного управління науково-
технічного розвитку директорату науки Міністерства 
освіти і науки України, секретар експертної групи 

3.09. Галузь знань1: Біологія 

Спеціальність: 091 – Біологія 

БАБІЧ 
Лідія 
Григорівна 

провідний науковий співробітник, Інститут біохімії 
ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України, 
(за згодою) 

БОНДАРЕНКО 
Тетяна 
Петрівна 

завідувач відділу кріоендокринології, Інститут проблем 
кріобіології і кріомедицина Національної академії наук 
України, (за згодою) 

                                                 
1 Тут і далі відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. 
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БУЧИНСЬКА 
Любов 
Георгіївна 

заступник директора з наукової роботи, завідувач 
лабораторії, Інститут експериментальної патології, 
онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького 
Національної академії наук України, (за згодою) 

БУЮН 
Людмила 
Іванівна 

завідувач відділу тропічних та субтропічних рослин, 
Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ВЕЛИКИЙ 
Микола 
Миколайович 

завідувач відділу біохімії вітамінів і коензимів, Інститут 
біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук 
України, (за згодою) 

ВИНОГРАДОВА 
Оксана 
Миколаївна 

заступник директора з наукової роботи, Інститут ботаніки 
імені М. Г. Холодного Національної академії наук 
України, (за згодою) 

ВИСЕКАНЦЕВ 
Ігор 
Павлович 

завідувач відділу кріомікробіології, Інститут проблем 
кріобіології і кріомедицини Національної академії наук 
України, (за згодою) 

ГОЛЬДІН 
Павло 
Євгенович 

провідний науковий співробітник, Інститут зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена Національної академії наук 
України, (за згодою) 

ГРИНЕНКО 
Тетяна 
Вікторівна 

завідуючий відділом, Інститут біохімії 
ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України, 
(за згодою) 

ГУДКОВ 
Дмитро 
Ігорович 

завідувач відділу водної радіоекології, Інститут 
гідробіології Національної академії наук України, (за 
згодою) 

ГУМОВСЬКИЙ 
Олексій 
Васильович 

завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ДІДЕНКО 
Геннадій 
Васильович 

завідувач лабораторії онкоімунології та конструювання 
протипухлинних вакцин, Інститут експериментальної 
патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ДРУЖИНА 
Микола 
Олександрович 

старший науковий співробітник, Інститут 
експериментальної патології, онкології і радіобіології 
ім. Р. Є. Кавецького Національної академії наук України, 
(за згодою) 

ДЬОМІНА 
Емілія 
Анатоліївна 

завідувач відділу біологічних ефектів іонізуючого і 
неіонізуючого випромінювання, Інститут 
експериментальної патології, онкології і радіобіології 
ім. Р. Є. Кавецького Національної академії наук України, 
(за згодою) 
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ЗОЛОТАРЬОВА 
Олена 
Костянтинівна 

заступник директора з наукових питань, Інститут 
ботаніки ім. М. Г. Холодного Національної академії наук 
України, (за згодою) 

КЛОЧЕНКО 
Петро 
Дмитрович 

завідувач відділу екології водяних рослин та токсикології, 
Інститут гідробіології Національної академії наук 
України, (за згодою) 

КОСАКІВСЬКА 
Ірина  
Василівна 

завідувач відділу, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного 
Національної академії наук України, (за згодою) 

МАТВЄЄВА 
Надія 
Анатоліївна 

завідувач лабораторії, Інститут клітинної біології та 
генетичної інженерії Національної академії наук України, 
(за згодою) 

МИХАЙЛЕНКО 
Віктор 
Михайлович 

старший науковий співробітник, Інститут 
експериментальної патології, онкології і радіобіології 
ім. Р. Є. Кавецького Національної академії наук України, 
(за згодою) 

МІНЧЕНКО 
Олександр 
Григорович 

завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна 
Національної академії наук України, (за згодою) 

НАРДІД 
Олег 
Анатолійович 

заступник директора з наукової роботи, Інститут проблем 
кріобіології і кріомедицина Національної академії наук 
України, (за згодою) 

ПАРХОМЕНКО 
Юлія 
Михайлівна 

провідний науковий співробітник, Інститут біохімії 
ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України, 
(за згодою) 

ПЕТРЕНКО 
Олександр 
Юрійович 

завідувач відділом кріобіохімії, Інститут проблем 
кріобіології і кріомедицина Національної академії наук 
України, (за згодою) 

ПІРКО  
Ярослав 
Васильович 

учений секретар, Державна установа «Інститут харчової 
біотехнології та геноміки Національної академії наук 
України», (за згодою) 

ПРИДЮК 
Микола 
Павлович 

старший науковий співробітник відділу мікології, 
Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного Національної 
академії наук України, (за згодою) 

ПРОКОПЕНКО 
Ігор 
Вікторович 

старший науковий співробітник, Інститут 
експериментальної патології, онкології і радіобіології 
ім. Р. Є. Кавецького Національної академії наук України, 
(за згодою) 

РЄПІН 
Микола 
Васильович 

завідувач лабораторії  кріоморфології, Інститут проблем 
кріобіології і кріомедицина Національної академії наук 
України, (за згодою) 
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СТАСИК  
Олег 
Остапович 

Заступник директора з наукової роботи, Інститут 
фізіології рослин і генетики Національної академії наук 
України, (за згодою) 

ХАРЧЕНКО 
Віталій 
Олександрович 

заступник директора з наукової роботи, Інститут зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена Національної академії наук 
України, (за згодою) 

ЮРИШИНЕЦЬ 
Володимир 
Іванович 

заступник директора з наукової роботи, Інститут 
гідробіології Національної академії наук України, (за 
згодою) 

Спеціальність: 101 – Екологія 

ЛЯШЕНКО 
Артем 
Володимирович 

заступник директора з наукової роботи, провідний 
науковий співробітник, Інститут гідробіології 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ШЕРСТОБОЄВА 
Олена 
Володимирівна 

головний науковий співробітник лабораторії екології 
мікроорганізмів, Інститут агроекології і 
природокористування Національної академії аграрних 
наук України, (за згодою) 

3.10. Галузь знань: Природничі науки 

Спеціальність: 103 – Науки про Землю 

ГАВРИЛЮК 
Руслан 
Борисович 

учений секретар, Інститут геологічних наук Національної 
академії наук України, (за згодою) 

ДИКАНЬ 
Наталія 
Іванівна 

завідувач відділу геології антропогену, Інститут 
геологічних наук Національної академії наук України, (за 
згодою) 

ДУБНЯК 
Сергій 
Сергійович 

в.о. завідувача відділу екологічної гідрології та технічної 
гідробіології, Інститут гідробіології Національної 
академії наук України, (за згодою) 

МАКСИМЧУК 
Валентин 
Юхимович 

директор, Карпатське відділення Інституту геофізики 
ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, 
(за згодою) 

ОВЧАРУК 
Валерія 
Анатоліївна 

директор навчально-наукового гідрометеорологічного 
інституту, Одеський державний екологічний університет, 
(за згодою) 

СЕДЛЕРОВА 
Ольга 
Володимирівна 

заступник директора з наукової роботи, Державна 
установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень 
Землі Інституту геологічних наук Національної академії 
наук України» , (за згодою) 

ТУЧКОВЕНКО 
Юрій 
Степанович 

проректор з наукової роботи, Одеський державний 
екологічний університет, (за згодою) 
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Спеціальність: 104 – Фізика та астрономія 

ГАЛУНОВ 
Микола 
Захарович 

завідуючий відділом гетероструктурованих матеріалів, 
Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної 
академії наук України, (за згодою) 

ГНАТЕНКО 
Юрій 
Павлович 

завідувач відділом оптики та спектроскопії кристалів, 
Інститут фізики НАН України, (за згодою) 

ДОЛБИН 
Олександр 
Вітольдович 

завідувач відділу, Фізико-технічний інститут низьких 
температур ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук 
України, (за згодою)  

ЗАХАРЕНКО 
В’ячеслав  
Володимирович 

директор, Радіоастрономічний інститут Національної 
академії наук України, (за згодою) 

ІЛЬНИЦЬКИЙ 
Ярослав 
Миколайович 

провідний науковий співробітник, Інститут фізики 
конденсованих систем Національної академії наук 
України, (за згодою) 

ІЛЮШИН 
Вадим 
Вадимович 

завідувач відділу, Радіоастрономічний інститут 
Національної академії наук України, (за згодою) 

КАРАЧЕВЦЕВ 
Віктор 
Олексійович 

завідувач відділу, Фізико-технічний інститут низьких 
температур ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук 
України, (за згодою) 

КОСТИК 
Роман 
Іванович 

головний науковий співробітник, Головна Астрономічна 
обсерваторія Національної академії наук України, (за 
згодою) 

КОТОВ 
Дмитро 
Володимирович 

старший науковий співробітник, Інститут іоносфери 
Міністерства освіти і науки України та Національної 
академії наук України, (за згодою) 

ЛЕНЬ 
Євген 
Георгійович 

завідувач відділу електронної структури та електронних 
властивостей, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ЛЯШЕНКО 
Михайло 
Володимирович 

учений секретар, Інститут іоносфери Міністерства освіти 
і науки України та Національної академії наук України, 
(за згодою) 

МЕЛЕЖИК 
Петро 
Миколайович 

директор, Інституту радіофізики та електроніки 
ім. О. Я. Усикова Національної академії наук України, (за 
згодою) 

МЕЛЬНИК 
Валентин 
Миколайович 

завідувач відділу, Радіоастрономічний інститут 
Національної академії наук України, (за згодою) 
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НІКОЛАЄНКО 
Олександр 
Павлович 

старший науковий співробітник, Iнститyт paдioфiзики тa 
електрoнiки iм. О. Я. Усикoвa Національної академії наук 
України, (за згодою) 

ПАНАСЕНКО 
Сергій 
Валентинович 

завідувач відділу, Інститут іоносфери Міністерства освіти 
і науки України та Національної академії наук України, 
(за згодою) 

ПРОСВІРНІН 
Сергій 
Леонідович 

завідувач відділу теоретичної радіофізики, 
Радіоастрономічний інститут Національної академії наук 
України, (за згодою) 

СЛАВІН 
Віктор 
Валерійович 

завідувач лабораторії чисельних методів теоретичної 
фізики, Фізико-технічний інститут низьких температур 
ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук України, (за 
згодою) 

СОЛОВЙОВ 
Андрій 
Львович 

провідний науковий співробітник відділу транспортних 
властивостей провідних та надпровідних систем, Фізико-
технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна 
Національної академії наук України, (за згодою) 

СОЛОГУБ 
Сергій 
Васильович  

завідувач відділу адсорбційних явищ, Інститут фізики 
Національної академії наук України, (за згодою) 

СОРОКІН 
Олександр 
Васильович 

заступник директора з наукової роботи, Інститут 
сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук 
України, (за згодою) 

ТАРАПОВ 
Сергій  
Іванович 

завідувач відділу радіоспектроскопії, Інститут 
радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ФЕРТМАН 
Олена 
Леонідівна 

провідний науковий співробітник, Фізико-технічний 
інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ХИЖУН  
Олег 
Юліанович 

завідувач відділу спектроскопії поверхні новітніх 
матеріалів, Інститут проблем матеріалознавства ім. 
І. М. Францевича Національної академії наук України, (за 
згодою) 

ШВАЙКА 
Андрій  
Михайлович 

провідний науковий співробітник, Інститут фізики 
конденсованих систем Національної академії наук 
України, (за згодою) 

ЯМПOЛЬСЬКИЙ 
Baлеpiй 
Олeксaндpoвич 

зaвiдyвaч вiддiлy, Iнститyт paдioфiзики тa електрoнiки 
iм. О. Я. Усикoвa Національної академії наук України, (за 
згодою) 

ЯНОВСЬКИЙ 
Володимир 
Володимирович 

зав. відділом теорії конденсованого стану речовини, 
Інститут монокристалів Національної академії наук 
України, (за згодою) 
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Спеціальність: 106 – Географія 

МОЗГОВИЙ 
Артем 
Анатолійович 

старший науковий співробітник, Інститут географії 
Національної академії наук України, (за згодою) 

3.11. Галузь знань: Математика та статистика 

Спеціальність: 111 – Математика 

БОРИСЕНКО 
Олександр 
Андрійович 

головний науковий співробітник Математичного 
відділення, Фізико-технічний інститут низьких 
температур ім. Б. І.  Вєркіна Національної академії наук 
України, (за згодою) 

ГОЛІНСКИЙ 
Леонід 
Борисович 

провідний науковий співробітник Математичного 
відділення, Фізико-технічний інститут низьких 
температур ім. Б .І. Вєркіна Національної академії наук 
України, (за згодою) 

МАКСИМЕНКО 
Сергій 
Іванович 

завідувач лабораторією топології у складі відділу алгебри 
та топології, Інститут математики Національної академії 
наук України, (за згодою) 

МИХАЙЛЕЦЬ 
Володимир 
Андрійович 

завідувач лабораторії, Інститут математики Національної 
академії наук України, (за згодою) 

ОСТРОВСЬКИЙ 
Василь 
Львович 

завідувач відділу функціонального аналізу, Інститут 
математики Національної академії наук України, (за 
згодою) 

ПИЛИПЕНКО 
Андрій 
Юрійович 

провідний науковий співробітник, Інститут математики 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ПЛЯЦКО 
Роман 
Михайлович   

провідний науковий співробітник, Інститут прикладних 
проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ТКАЧЕНКО 
Віктор 
Іванович 

провідний науковий співробітник, Інститут математики 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ЩЕДРИК 
Володимир 
Пантелеймонович 

провідний науковий співробітник, Інститут прикладних 
проблем механіки і математики ім. Я .С. Підстригача 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ЩЕРБИНА 
Марія 
Володимирівна  

завідувач відділу математичної фізики, Фізико-технічний 
інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна 
Національної академії наук України, (за згодою) 

 
 

Генеральний директор 
директорату науки        Д. В. Чеберкус 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти  
і науки України 
від 19.04.2019 № 524 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД  
експертної групи ЕГ-04 

з оцінювання ефективності діяльності наукових установ 
 за науковим напрямом інженерно-технічних наук 

 

 

БЄЛЯЄВ 
Олександр 
Євгенович 

директор, Інститут фізики напівпровідників 
ім. В. Є. Лашкарьова Національної академії наук 
України, (спеціальність1: 105 – Прикладна фізика та 
наноматеріали), голова експертної групи, (за згодою) 

БОЮН 
Віталій 
Петрович 

завідувач відділу, Інституту кібернетики імені 
В. М. Глушкова Національної академії наук України, 
(спеціальність: 122 – Комп’ютерні науки), заступник 
голови експертної групи, (за згодою) 

ВОЛЬЧИН 
Ігор 
Альбінович  

заступник директора з наукової роботи, Інститут 
вугільних енерготехнологій Національної академії наук 
України, (спеціальність: 142 – Енергетичне 
машинобудування), заступник голови експертної групи, 
(за згодою) 

ЕННАН 
Алім  
Абдул-Амідович 

директор, Фізико-хімічний інститут захисту 
навколишнього середовища  і людини МОН України та 
Національної академії наук України, (спеціальність: 183 
– Технології захисту навколишнього середовища), 
заступник голови експертної групи, (за згодою) 

ЗІНЬКОВСЬКИЙ 
Анатолій 
Павлович 

заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу 
коливань та вібраційної надійності, Інститут проблем 
міцності імені Г. С. Писаренка Національної академії 
наук України, (спеціальність: 131 – Прикладна 
механіка), заступник голови експертної групи, (за 
згодою) 

КОТРЕЧКО 
Сергій 
Олексійович 

завідувач відділу, Інститут металофізики 
ім. Г.  Курдюмова Національної академії наук України, 
(спеціальність: 131 – Прикладна механіка), заступник 
голови експертної групи, (за згодою) 

                                                 
1 Тут і далі відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. 
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МЯМЛІН 
Сергій 
Віталійович 

перший заступник директора інституту, Філія «Науково-
дослідний та конструкторсько-технологічний інститут 
залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця», 
(спеціальність: 275 – Транспортні технології), заступник 
голови експертної групи, (за згодою) 

НЕГРІЙКО 
Анатолій 
Михайлович 

завідувач відділу лазерної спектроскопії, Інститут 
фізики Національної академії наук України, 
(спеціальність: 105 – Прикладна фізика та 
наноматеріали), заступник голови експертної групи, (за 
згодою) 

НОГОВІЦИН 
Олексій 
Володимирович 

заступник директора з науково-технічної роботи, 
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів 
Національної академії наук України, (спеціальність: 136 
– Металургія), заступник голови експертної групи, (за 
згодою) 

НОСОВСЬКИЙ 

Анатолій 

Володимирович  

директор, Інститут проблем безпеки атомних 

електростанцій Національної академії наук України, 

(спеціальність: 143 – Атомна енергетика), заступник 

голови експертної групи, (за згодою) 

РАГУЛЯ 
Андрій 
Володимирович 

заступник директора з наукової роботи, Інститут 
проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича 
Національної академії наук України, (спеціальність: 105 
– Прикладна фізика та наноматеріали), заступник голови 
експертної групи, (за згодою) 

ТИМОХА 
Олександр 
Миколайович 

завідувач відділу математичних проблем механіки та 
теорії керування, Інститут математики Національної 
академії наук України, Національна академія наук 
України, (спеціальність: 113 – Прикладна математика), 
заступник голови експертної групи, (за згодою) 

МЕЛЬНИК  
Світлана 
Миколаївна 

начальник відділу розвитку науково-технічної 
інфраструктури головного управління науково-
технічного розвитку директорату науки Міністерства 
освіти і науки України, секретар експертної групи 

4.10. Галузь знань1: Природничі науки 

Спеціальність: 105 – Прикладна фізика та наноматеріали 

АНАТИЧУК 
Лук’ян 
Іванович 

директор, Інститут термоелектрики Національної 
академії наук України та Міністерства освіти і науки 
України, (за згодою) 

ГАВРИЛЮК 
Валентин  
Геннадійович 

головний науковий співробітник, Інститут металофізики 
Національної академії наук України, (за згодою) 
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ІНДУТНИЙ 
Іван 
Захарович 

головний науковий співробітник, Інститут фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова Національної 
академії наук України, (за згодою) 

КАРБІВСЬКИЙ 
Володимир 
Леонідович 

завідуючий відділом, Інститут металофізики 
ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук 
України, (за згодою) 

КЛАДЬКО 
Василь 
Петрович 

заступник директора з наукової роботи, Інститут фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова Національної 
академії наук України, (за згодою) 

КЛЕПІКОВ 
Вячеслав 
Федорович 

директор, Інститут електрофізики і радіаційних 
технологій Національної академії наук України, (за 
згодою) 

КОРОТЄЄВ 
Вадим 
В’ячеславович 

старший науковий співробітник, Інститут фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова Національної 
академії наук України, (за згодою) 

КОЧЕЛАП 
Вячеслав 
Олександрович 

завідувач відділом, Інститут фізики напівпровідників 
ім. В. Є. Лашкарьова Національної академії наук 
України, (за згодою) 

ЛИТВИН 
Петро 
Мар'янович 

старший науковий співробітник, Інститут фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, Національної 
академії наук України, (за згодою) 

МЕЛЬНИК  
Віктор  
Павлович 

заступник директора з наукової роботи, Інститут фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова Національної 
академії наук України, (за згодою) 

ПЛАКСІН 
Сергій 
Вікторович 

завідуючий відділом систем керування транспортними 
комплексами (№ 5), Інститут транспортних систем і 
технологій Національної академії наук України 
«Трансмаг», (за згодою) 

ПОПОВИЧ 
Дмитро 
Іванович 

завідувач відділу фізико-математичного моделювання 
низьковимірних систем, Інститут прикладних проблем 
механіки і математики ім. Я.С. Підстригача 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ПРОКОПЕНКО 
Ігор  
Васильович 

завідувач лабораторією, Інститут фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова Національної 
академії наук України, (за згодою) 

СМІРНОВА 
Тетяна 
Миколаївна 

головний науковий співробітник, Інститут фізики 
Національної академії наук України, (за згодою) 

СОЛНЦЕВ 
В’ячеслав 
Сергійович 

завідуючий відділом, Інститут фізики напівпровідників 
ім. В. Є. Лашкарьова Національної академії наук 
України, (за згодою) 



 

 

4 

СОЛЯНИК 
Галина 
Іванівна 

завідувач лабораторії, Інститут експериментальної 
патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ЧУРЮМОВ 
Геннадій 
Іванович 

професор кафедри фізичних основ електронної техніки, 
Харківський національний університет 
радіоелектроніки, (за згодою) 

ШИНКАРЕНКО 
Володимир 
Вікторович 

старший науковий співробітник, Інститут фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова Національної 
академії наук України, (за згодою) 

4.11. Галузь знань: Математика 

Спеціальність: 113 – Прикладна математика 

АНДРІЙЧУК 
Михайло 
Іванович 

завідувач відділу, Інститут прикладних проблем 
механіки і математики ім. Я. С. Підстригача 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ГУЛЯНИЦЬКИЙ 
Леонід 
Федорович 

завідуючий відділу, Інститут кібернетики 
ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України, 
(за згодою) 

ЗУЄВ 
Олександр 
Леонідович 

завідувач відділу прикладної механіки, Інститут 
прикладної маематики і механіки Національної академії 
наук України, (за згодою) 

КУЗІН 
Микола  
Олегович 

доцент, провідний науковий співробітник, Львівська 
філія Дніпровського національного університету 
залізничного транспорту, (за сумісництвом – Львівський 
науково-дослідний інститут судових експертиз), (за 
згодою) 

ПЕПЕЛЯЄВ 
Володимир 
Анатолійович 

завідувач відділу, Інститут кібернетики 
ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України, 
(за згодою) 

ПЕТРУК 
Олег  
Леонідович 

провідний науковий співробітник, Інститут прикладних 
проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ТОКОВИЙ 
Юрій 
Владиславович 

заступник директора з наукової роботи, Інститут 
прикладних проблем механіки і математики 
ім. Я. С. Підстригача Національної академії наук 
України, (за згодою)  

4.12. Галузь знань: Інформаційні технології 

Спеціальність: 121 – Інженерія програмного забезпечення 

ШЕВЧЕНКО 
Анатолій 
Іванович 

директор, Інститут проблем штучного інтелекту 
Міністерства освіти і науки України і Національної 
академії наук України, (за згодою) 

Спеціальність: 122 – Комп’ютерні науки 
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МАКАРЕНКО 
Олександр 
Сергійович 

завідувач відділу прикладного нелінійного аналізу, 
Інститут прикладного системного аналізу Національного 
технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», (за 
згодою) 

ТАРАСОВ 
Олександр 
Федорович 

завідувач кафедри комп’ютерних інформаційних 
технологій, Донбаська державна машинобудівна 
академія, (за згодою) 

Спеціальність: 124 – Системний аналіз 

КАСЬЯНОВ 
Павло 
Олегович 

директор, Навчально-науковий комплекс «Інститут 
прикладного системного аналізу» Національного 
технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН 
України та Національної академії наук України, (за 
згодою) 

КНОПОВ 
Павло 
Соломонович 

завідувач відділу Математичних методів дослідження 
операцій, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова 
Національної академії наук України, (за згодою)  

Спеціальність: 126 – Інформаційні системи та технології 

БІЛОЩИЦЬКИЙ 
Андрій 
Олександрович 

завідувач кафедри інформаційних систем та технологій, 
Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, (за згодою) 

ДОРОВСЬКИХ 
Анатолій 
Васильович 

головний судовий експерт відділу товарознавчих 
досліджень та досліджень об’єктів інтелектуальної 
власності Лабораторії автотехнічних, товарознавчих та 
спеціальних видів досліджень, Київський науково-
дослідний інститут судових експертиз, (за згодою)  

КУРОЧКІН 
Сергій 
Геннадійович 

завідувач відділу досліджень з питань експлуатації та 
користування нерухомого майна Лабораторії інженерно-
технічних видів досліджень, Київський науково-
дослідний інститут судових експертиз, (за згодою) 

МОХОР 
Володимир 
Володимирович 

директор, Інститут проблем моделювання в енергетиці 
ім. Г. Є. Пухова Національної академії наук України, (за 
згодою) 

ПАНКРАТОВА 
Наталія 
Дмитрівна 

заступник директора з наукової роботи, Інститут 
прикладного системного аналізу Національного 
технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») 
(ІПСА), (за згодою) 

РОМАНОВ 
Володимир 
Олександрович 

завідуючий відділом, Інститут кібернетики 
ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України, 
(за згодою) 
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4.13. Галузь знань: Механічна інженерія 

Спеціальність: 131 – Прикладна механіка 

КОВАЛЕВСЬКИЙ 
Сергій 
Вадимович  

завідувач кафедри технології машинобудування, 
Донбаська державної машинобудівної академія, (за 
згодою) 

ПОШИВАЛОВ 
Володимир 
Павлович 

провідний науковий співробітник, Інститут технічної 
механіки Національної академії наук України і ДКА 
України, (за згодою)  

Спеціальність: 132 – Матеріалознавство 

ВИХОР 
Людмила 
Миколаївна 

головний науковий співробітник, Інститут 
термоелектрики Національної академії наук України та 
МОН України, (за згодою) 

ГЛУШКОВА 
Діана 
Борисівна 

завідувач кафедри технології металів та 
матеріалознавства ім. О. М. Петриченка, Харківський 
національний автомобільно-дорожній університет, (за 
згодою)  

МАРКОВСЬКИЙ 
Павло  
Євгенович 

завідувач відділу фізики міцності та пластичності 
негомогенних сплавів, Інститут металофізики 
ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук 
України, (за згодою) 

МАСЛОВ 
Володимир 
Петрович 

завідуючий відділом, Інститут фізики напівпровідників 
ім. В. Є. Лашкарьова Національної академії наук 
України, (за згодою) 

НИКИФОРЧИН 
Григорій 
Миколайович 

завідувач відділу, Фізико-механічний інститут 
ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України, 
(за згодою) 

ОСТАШ 
Орест 
Петрович 

завідувач відділу, Фізико-механічний інститут 
ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України, 
(за згодою) 

ПОЗНЯКОВ 
Валерій 
Дмитрович 

завідувач відділом, Інститут електрозварювання 
ім. Є. О. Патона Національної академії наук України, (за 
згодою) 

СИЗОНЕНКО 
Ольга 
Миколаївна 

головний науковий співробітник, Інститут імпульсних 
процесів і технологій Національної академії наук 
України, (за згодою) 

СІДЛЕЦЬКИЙ 
Олег 
Цезаревич 

завідувач відділу, Інститут сцинтиляційних матеріалів 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ЯВЕЦЬКИЙ 
Роман 
Павлович 

завідувач відділу, Інститут монокристалів Національної 
академії наук України, (за згодою) 
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Спеціальність: 133 – Галузеве машинобудування 

АДАМЧУК 
Валерій 
Васильович 

директор, Національний науковий центр «Інститут 
механізації та електрифікації сільського господарства», 
(за згодою) 

НІКОНОВ 
Олег 
Якович 

завідувач кафедри комп’ютерних технологій і 
мехатроніки, Харківський національний автомобільно-
дорожній університет, (за згодою) 

ТАРАСОВ 
Сергій 
Васильович 

завідувач відділу технічної механіки та енергетичних 
систем, Інститут транспортних систем і технологій 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ШЕВЧЕНКО 
Володимир 
Георгійович 

учений секретар, Інститут геотехнічної механіки 
ім. М. С. Полякова Національної академії наук України, 
(за згодою) 

Спеціальність: 136 – Металургія 

АЛІЄВ 
Іграмотдін 
Серажутдінович 

завідувач кафедри, Донбаська державна машинобудівна 
академія, (за згодою)  

ВЕРХОВЛЮК 
Анатолій 
Михайлович 

заступник директора з наукової роботи, Фізико-
технологічний інститут металів та сплавів Національної 
академії наук України, (за згодою) 

МАЗУР 
Валерій 
Леонідович 

головний науковий співробітник, Фізико-технологічний 
інститут металів і сплавів Національної академії наук 
України, (за згодою) 

МАРКОВ 
Олег 
Євгенійович 

завідувач кафедри «Комп’ютеризовані дизайн і 
моделювання процесів і машин», Донбаська державна 
машинобудівна академія, (за згодою) 

НАРІВСЬКИЙ 
Анатолій 
Васильович 

директор, Фізико-технологічний інститут металів та 
сплавів Національної академії наук України, (за згодою) 

ТАРАСЕВИЧ 
Микола 
Іванович 

заступник директора, Фізико-технологічний інститут 
металів та сплавів Національної академії наук України, 
(за згодою) 

ШАПОВАЛОВ 
Віктор 
Олександрович 

завідувач відділом, Інститут електрозварювання 
Національної академії наук України, (за згодою) 

4.14. Галузь знань: Електрична інженерія 

Спеціальність: 144 – Теплоенергетика 

БАСОК 
Борис 
Іванович 

завідувач відділом теплофізичних основ енергоощадних 
технологій, Інститут технічної теплофізики 
Національної академії наук України, (за згодою) 
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Спеціальність: 145 – Гідроенергетика 

ВАСЬКО 

Петро 

Федосійович  

завідувач відділом гідроенергетики, Інститут 

відновлювальної енергетики Національної академії наук 

України, (за згодою) 

4.15. Галузь знань: Автоматизація та приладобудування 

Спеціальність: 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

ФАЙНЗІЛЬБЕРГ 
Леонід 
Соломонович 

головний науковий співробітник, Міжнародний 
науково-навчальний Центр інформаційних технологій та 
систем Національної академії наук України та МОН 
України, (за згодою) 

Спеціальність: 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

ЛИСЬКО 

Валентин 

Валерійович 

заступник директора з наукової роботи, Інститут 

термоелектрики Національної академії наук України та 

МОН України, (за згодою) 

4.16. Галузь знань: Хімічна та біоінженерія 

Спеціальність: 161 – Хімічні технології та інженерія 

БЄЛІКОВ 
Костянтин 
Миколайович 

заступник генерального директора з наукової роботи, 
Державна наукова установа «Науково-технологічний 
комплекс «Інститут монокристалів» Національної 
академії наук України», (за згодою) 

ВАКАЛ 
Сергій 
Васильович 

директор науково-дослідного інституту мінеральних 
добрив і пігментів, Сумський державний університет, (за 
згодою) 

ГАЛСТЯН 
Андрій 
Георгійович 

завідувач кафедри хімічних та фармацевтичних 
технологій, Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля, (за згодою)  

ПАНАСЕНКО 
Володимир 
Олексійович 

начальник науково-технічного відділу, учений секретар, 
Державна установа «Державний науково-дослідний і 
проектний інститут основної хімії», (за згодою) 

РАДІО 
Сергій 
Вікторович 

завідувач науковою частиною, доцент кафедри 
неорганічної, органічної та аналітичної хімії, Донецький 
національний університет імені Василя Стуса МОН 
України (м. Вінниця), (за згодою) 

ХОМА 
Мирослав 
Степанович 

завідувач відділу, Фізико-механічний інститут 
ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України, 
(за згодою) 

ЧЕБАНОВ 
Валентин 
Анатолійович 

перший заступник генерального директора з наукової 
роботи, Державна наукова установа «Науково-
технологічний комплекс «Інститут монокристалів» 
Національної академії наук України», (за згодою) 
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ЧЕРГИНЕЦЬ 
Віктор 
Леонідович 

завідувач лабораторії синтезу сцинтиляційних 
матеріалів, Інститут сцинтиляційних матеріалів 
Національної академії наук України, (за згодою) 

Спеціальність: 162 – Біотехнології та біоінженерія 

КОЛИБО 
Денис 
Володимирович 

головний науковий співробітник, Інститут біохімії 
ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України, 
(за згодою) 

ЛІПСОН 
Вікторія 
Вікторівна 

завідувач відділу медичної хімії, Державна установа 
«Інститут проблем ендокринної патології ім. 
В. Я Данилевського Національної академії медичних 
наук України» (м. Харків), (за згодою) 

4.17. Галузь знань: Електроніка та телекомунікації  

Спеціальність: 172 – Телекомунікації та радіотехніка 

РИБАЛОЧКА 
Андрій 
Володимирович 

завідуючий лабораторією, Інститут фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова Національної 
академії наук України (ІФН НАНУ); (Відділ №5 
«Оптоелектроніки»; Лаб. №5.1 Науково-дослідна 
лабораторія «Центр випробувань і діагностики 
напівпровідникових джерел світла та освітлювальних 
систем на їх основі» (НДЛ ЦДНДС)), (за згодою) 

4.18. Галузь знань: Виробництво та технології 

Спеціальність: 181 – Харчові технології 

МАРИНІН  
Андрій  
Іванович 

завідувач Проблемної науково-дослідної лабораторії, 
Національний університет харчових технологій, (за 
згодою) 

ПАСІЧНИЙ  
Василь  
Миколайович 

професор кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів, 
Національний університет харчових технологій, (за 
згодою) 

Спеціальність: 182 – Технології легкої промисловості 

МОХЕР 
Юрій 
Володимирович 

заступник директора з наукової роботи, Інститут 
луб’яних культур Національної академії аграрних наук 
України, (за згодою) 

Спеціальність: 183 – Технології захисту навколишнього середовища 

ЛИННИК 
Петро 
Микитович 

завідувач відділу прісноводної гідрохімії, Інститут 
гідробіології Національної академії наук України, (за 
згодою) 

ПОСІЛЬСЬКИЙ 
Олег 
Олексійович 

завідувач відділу досліджень матеріалів, речовин та 
виробів Лабораторії криміналістичних видів досліджень, 
Київський науково-дослідний інститут судових 
експертиз, (за згодою) 
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ШОВКОВА 
Ганна 
Василівна 

старший науковий співробітник, Київський науково-
дослідний інститут судових експертиз Міністерства 
юстиції України, (за згодою) 

4.19. Галузь знань: Архітектура та будівництво 

Спеціальність: 191 – Архітектура та містобудування 

СОКОЛОВ 
Юрій 
Миколайович 

професор академії будівництва та архітектури, (за 
згодою) 

Спеціальність: 192 – Будівництво та цивільна інженерія 

МАРКУС  
Яків 
Ісаакович 

головний експерт, Приватне підприємство «Бюро 
Маркуса», (за згодою) 

РОМАЩЕНКО 
Михайло 
Іванович 

директор, Інститут водних проблем і меліорації 
Національної академії аграрних наук України, (за 
згодою) 

Спеціальність: 193 – Геодезія та землеустрій 

САВЧАК 
Вікторія 
Владиславівна 

провідний науковий співробітник, Київський науково-
дослідний інститут судових експертиз, (за згодою) 

4.27. Галузь знань: Транспорт 

Спеціальність: 273 – Залізничний транспорт 

ГОРБУНОВ 
Микола 
Іванович 

завідувач кафедри залізничного, автомобільного 
транспорту та підйомно-транспортних машин, 
Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля, (за згодою) 

ГРИЦИШИН 
Петро 
Михайлович 

директор, Західний центр Українського відділення 
«Міжнародного центру наукової культури – Всесвітня 
лабораторія», (за згодою) 

Спеціальність: 275 – Транспортні технології 

ГОРБАЧОВ 
Петро 
Федорович 

завідувач кафедри транспортних систем і логістики, 
Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет, (за згодою) 

 

Генеральний директор 
директорату науки        Д. В. Чеберкус 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти  
і науки України 
від 19.04.2019 № 524 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД  
експертної групи ЕГ-05 

з оцінювання ефективності діяльності наукових установ 
 за науковим напрямом аграрних та сільськогосподарських наук 

 

 

РУБАН 
Сергій  
Юрійович 

завідуючий кафедрою розведення генетики та 
біотехнології тварин, Національний університет 
біоресурсів і природокористування України, 
(спеціальність1: 204 – Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва), голова експертної 
групи, (за згодою) 

ЗАХАРЕНКО 
Микола 
Олександрович 

завідувач кафедри гігієни тварин та санітарії імені 
професора А.К. Скороходька, Національний університет 
біоресурсів і природокористування України, 
(спеціальність: 204 – Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва), заступник голови експертної 
групи, (за згодою) 

УШКАЛОВ 
Валерій  
Олександрович  

директор, Українська лабораторія якості і безпеки 
продукції АПК Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, (спеціальність: 211 – 
ветеринарна медицина), заступник голови експертної 
групи, (за згодою)  

МЕЛЬНИК  
Світлана 
Миколаївна 

начальник відділу розвитку науково-технічної 
інфраструктури головного управління науково-
технічного розвитку директорату науки Міністерства 
освіти і науки України, секретар експертної групи 

20. Галузь знань1: Аграрні науки та продовольство  

Спеціальність: 201 – Агрономія 

ВІНЮКОВ 
Олександр 
Олександрович 

директор, Донецька державна сільськогосподарська 
станція Національної академії аграрних наук України, (за 
згодою) 

ВОЖЕГОВА 
Раїса 
Анатоліївна 

директор, Інститут зрошуваного землеробства 
Національної академії аграрних наук України, (за згодою) 

                                                 
1 Тут і далі відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266.  
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ВОЛКОГОН 
Віталій 
Васильович 

начальник відділу сільськогосподарської мікробіології, 
Інститут сільськогосподарської мікробіології та 
агропромислового виробництва Національної академії 
аграрних наук України, (за згодою) 

ГУДЗЕНКО 
Володимир 
Миколайович 
 

заступник директора з наукової роботи, завідувач 
лабораторії селекції ячменю, Миронівський інститут 
пшениці імені В. М. Ремесла Національної академії 
аграрних наук України, (за згодою) 

ЖОВТОНОГ 
Ольга 
Ігорівна 

завідувач відділу сталого використання та розвитку 
меліорованих територій, Інститут водних проблем і 
меліорації Національної академії аграрних наук України, 
(за згодою) 

ІВЧЕНКО 
Тетяна 
Володимирівна 

завідувач лабораторії генетики, генетичних ресурсів і 
біотехнології, Інститут овочівництва і баштанництва 
Національної академії аграрних наук України, (за згодою)   

КАМІНСЬКИЙ 
Віктор 
Францевич 

директор, Національний науковий центр «Інститут 
землеробства Національної академії аграрних наук 
України», (за згодою) 

КОКОВІХІН 
Сергій 
Васильович  

заступник директора з наукової роботи,  
Інститут зрошуваного землеробства Національної 
академії аграрних наук України, (за згодою) 

КОНДРАТЕНКО 
Петро 
Васильович  

академік-секретар Відділення рослинництва 
Національної академії аграрних наук України, (за згодою) 

МІРОШНИЧЕНКО 
Микола 
Миколайович 

заступник директора з наукової роботи,  
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства 
та агрохімії імені О. Н. Соколовського», (за згодою) 

ОЛІЙНИК 
Тетяна 
Миколаївна 

заступник директора з наукової роботи, завідувач 
лабораторією біотехнології, Інститут картоплярства 
Національної академії аграрних наук України, (за згодою) 

ПЕТРЕНКОВА  
Віра  
Павлівна 

керівник відділу теоретичних досліджень в рослинництві 
та генетичних ресурсів рослин, Інститут рослинництва 
ім. В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук 
України, (за згодою) 

ПЕТРИЧЕНКО 
Василь  
Флорович 

радник при дирекції з наукової роботи,  
Інститут кормів та сільського господарства Поділля 
Національної академії аграрних наук України, (за згодою) 

ПОЛЬОВИЙ 
Володимир 
Мефодійович 

директор, Інститут сільського господарства Західного 
Полісся Національної академії аграрних наук України, (за 
згодою) 
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САТАРОВА 
Тетяна 
Миколаївна 

завідувач лабораторії біотехнології, Державна установа 
«Інститут зернових культур Національної академії 
аграрних наук України», (за згодою) 

ТАРАРІКО 
Олександр  
Григорович 

головний науковий співробітник, Інститут агроекології і 
природокористування Національної академії аграрних 
наук України, (за згодою) 

ТКАЧИК 
Світлана  
Олександрівна 

заступник директора, на якого покладено обов’язки 
координації науковою роботою, Український інститут 
експертизи сортів рослин, (за згодою) 

ХАРЕБА 
Володимир  
Васильович  

заступник академіка-секретаря Відділення аграрної 
економіки і продовольства Президії Національної 
академії аграрних наук України, (за згодою) 

ШАТКОВСЬКИЙ 
Андрій 
Петрович 

заступник директора з наукової роботи, Інститут водних 
проблем і меліорації Національної академії аграрних наук 
України, (за згодою) 

ФАЙТ 
Віктор  
Іванович 

заступник директора з наукової роботи, Селекційно-
генетичний інститут – Національний центр 
насіннєзнавства та сортовивчення, (за згодою) 

ШЕВЧЕНКО 
Ігор  
Аркадійович 

директор, Інститут олійних культур Національної 
академії аграрних наук, (за згодою) 

Спеціальність: 202 – Захист і карантин рослин 

ЗОРУНЬКО 
Віктор 
Іванович 

вчений секретар, Одеська державна 
сільськогосподарської станції Національної академії 
аграрних наук України, (за згодою) 

МУЛЮКІНА 
Ніна 
Анатоліївна 

заступник директора з наукової роботи, Національний 
науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства 
ім. В. Є. Таїрова», (за згодою) 

РЕТЬМАН 
Сергій 
Васильович 

заступник директора з наукової роботи, Інститут захисту 
рослин Національної академії аграрних наук України, (за 
згодою) 

ЯНСЕ 
Лілія 
Амінівна 

заступник академіка-секретаря Відділення землеробства, 
меліорації та механізації Національної академії аграрних 
наук України, (за згодою) 

Спеціальність: 203 – Садівництво та виноградарство 

РАХМЕТОВ 
Джамал 
Бахлул огли 

заступник директора з наукової роботи (інноваційний 
розвиток), в.о. завідуючого відділу культурної флори, 
Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН 
України, (за згодою) 

Спеціальність: 204 – Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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БОРДУН 
Олександр 
Миколайович 

старший науковий співробітник лабораторії 
тваринництва та кормовиробництва, Інститут сільського 
господарства Північного Сходу Національної академії 
аграрних наук України, (за згодою) 

ЖУКОРСЬКИЙ 
Остап 
Мирославович 

академік – секретар відділення зоотехнії, Національної 
академії аграрних наук України, (за згодою) 

КОВТУН 
Світлана 
Іванівна  

перший заступник директора з наукової роботи, Інститут 
розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця 
Національної академії аграрних наук України, (за згодою) 

КОПИЛОВА 
Катерина  
В’ячеславівна 

заступник директора з зовнішніх зав’язків та 
інформаційного забезпечення, Інститут продовольчих 
ресурсів Національної академії аграрних наук України, 
(за згодою)  

КОСТЕНКО 
Олександр 
Іванович 

начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії 
Президії Національної академії аграрних наук України, 
(за згодою) 

ОБЛИВАНЦОВ 
Володимир 
Вікторович 

провідний науковий співробітник лабораторії 
тваринництва та кормовиробництва, Інститут сільського 
господарства Північного Сходу Національної академії 
аграрних наук України, (за згодою) 

СКЛЯРЕНКО 
Юрій 
Іванович 

вчений секретар, Інститут сільського господарства 
Північного Сходу Національної академії аграрних наук 
України, (за згодою) 

ТАРАСЮК 
Сергій 
Іванович 

завідувач відділу молекулярно-генетичних досліджень, 
Інститут рибного господарства Національної академії 
аграрних наук України, (за згодою) 

Спеціальність: 207 – Водні біоресурси та аквакультура 

ПОТРОХОВ 
Олександр  
Спиридонович 

завідувач відділу, Інститут гідробіології Національної 
академії наук України, (за згодою) 

5.21. Галузь знань: Ветеринарна медицина 

Спеціальність: 211 – Ветеринарна медицина 

КОЦЮМБАС 
Ігор 
Ярославович 

директор, Державний науково-дослідний контрольний 
інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, 
(за згодою) 

КУЦАН 
Олександр 
Тихонович 

завідувач відділу токсикології, безпеки та якості 
сільськогосподарської продукції, Національний науковий 
центр «Інститут експериментальної і клінічної 
ветеринарної медицини», (за згодою) 
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НИЧИК 
Сергій  
Анатолійович 

директор, Інститут ветеринарної медицини Національної 
академії аграрних наук України, (за згодою) 

РУБЛЕНКО 
Михайло  
Васильович  

завідувач кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх 
тварин, Білоцерківський національний університет, (за 
згодою)  

 

 

Генеральний директор 

директорату науки        Д. В. Чеберкус 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти  
і науки України 
від 19.04.2019 № 524 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД  
експертної групи ЕГ-06 

з оцінювання ефективності діяльності наукових установ 
за науковим напрямом медичних наук 

 

СТРАФУН 
Сергій 
Семенович 

заступник директора з наукової роботи, Державна 
установа «Інститут травматології та ортопедії 
Національної академії медичних наук України», 
(спеціальність1: 222 – Медицина), голова експертної 
групи, (за згодою)  

ДУМАНСЬКИЙ  
Юрій  
Васильович 

провідний науковий співробітник, Інститут 
експериментальної патології, онкології і радіобіології 
ім. Р. Є. Кавецького Національної академії наук 
України, (спеціальність: 222 – Медицина), заступник 
голови експертної групи, (за згодою) 

ПАРХОМЕНКО 
Олександр 
Миколайович  

керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії, 
Державна установа Національний науковий центр 
«Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеско» 
Національної академії медичних наук України, 
(спеціальність: 222 – Медицина), заступник голови 
експертної групи, (за згодою) 

МЕЛЬНИК  
Світлана 
Миколаївна 

начальник відділу розвитку науково-технічної 
інфраструктури головного управління науково-
технічного розвитку директорату науки Міністерства 
освіти і науки України, секретар експертної групи 

6.22. Галузь знань1: Охорона здоров’я 

Спеціальність: 222 – Медицина 

БАСАНЕЦЬ 
Анжела 
Володимирівна 

завідуючий відділом професійної патології, Державна 
установа «Інститут медицини праці ім. Ю. І. Кундієва 
Національної академії медичних наук України», (за 
згодою) 

БІЛОШИЦЬКИЙ 
Вадим 
Васильович 

заступник директора з наукової роботи, Державна 
установа «Інститут нейрохірургії ім. 
акад. А. П. Ромоданова Національної академії медичних 
наук України», (за згодою) 

                                                 
1 Тут і далі відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266.  
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ГАНУСЕВИЧ 
Ірина  
Іванівна 

виконуюча обов’язки завідувача лабораторії, Інститут 
експериментальної патології, онкології і радіобіології 
ім. Р. Є. Кавецького Національної академії наук 
України, (за згодою) 

ГЛУЗМАН 
Данило 
Фішелевич 

завідувач відділу онкогематології, Інститут 
експериментальної патології, онкології і радіобіології 
ім. Р. Є. Кавецького Національної академії наук 
України, (за згодою) 

ГУЛЕВСЬКИЙ 
Олександр  
Кирилович 

завідувач відділу холодової адаптації, Інститут проблем 
кріобіології і кріомедицини Національної академії наук 
України, (за згодою) 

КОНОВАЛЕНКО 
Володимир 
Федорович 

старший науковий співробітник відділу моніторингу 
пухлинного процесу та дизайну терапії, Інститут 
експериментальної патології, онкології та радіобіології 
ім. Р. Є. Кавецького Національної академії наук 
України, (за згодою) 

ЛЕГАЧ 
Євген  
Іванович 

головний науковий співробітник, Інститут проблем 
кріобіології і кріомедицина Національної академії наук 
України, (за згодою) 

НАЛЄСКІНА 
Леся  
Анатоліївна 

старший науковий співробітник лабораторії механізмів 
медикаментозної резистентності, Інститут 
експериментальної патології, онкології і радіобіології 
ім. Р. Є. Кавецького Національної академії наук 
України, (за згодою) 

ОСЕЦЬКИЙ 
Олександр  
Іванович 

провідний науковий співробітник, Інститут проблем 
кріобіології і кріомедицина Національної академії наук 
України, (за згодою) 

ПРОКОПЮК  
Ольга  
Степанівна 

головний науковий співробітник, Інститут проблем 
кріобіології і кріомедицина Національної академії наук 
України, (за згодою) 

РЕЗНІКОВ  
Олександр  
Григорович 

завідувач відділу ендокринології репродукції та 
адаптації, Державна установа «Інститут ендокринології 
та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної 
академії медичних наук України», (за згодою) 

СКЛЯРЕНКО 
Лілія 
Михайлівна 

провідний науковий співробітник відділу 
онкогематології, Інститут експериментальної патології, 
онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького 
Національної академії наук України, (за згодою) 

ЧИЖ 
Микола  
Олексійович 

виконуючий обов’язки завідувача відділу 
експериментальної кріомедицини, Інститут проблем 
кріобіології і кріомедицини Національної академії наук 
України (м. Харків), (за згодою) 
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ШВЕЦЬ 
Андрій  
Володимирович 

начальник науково-дослідного відділу спеціальної 
медицини та психофізіології, Науково-дослідний 
інститут проблем військової медицини Української 
військово-медичної академії, (за згодою) 

ШЛЯХОВЕНКО 
Володимир 
Олексійович  

провідний науковий співробітник, Інститут 
Експериментальної патології, онкології і радіобіології 
ім. Р. Є. Кавецького Національної академії наук 
України, (за згодою) 

Спеціальність: 224 – Технології медичної діагностики та лікування 

КОБИЛЯНСЬКИЙ 
Роман 
Романович 

старший науковий співробітник, Інститут 
термоелектрики Національної академії наук України та 
МОН України, (за згодою) 

НОВІКОВА 
Світлана 
Миколаївна 

заступник директора з наукової роботи, завідувач 
лабораторією прикладних біотехнологій, Державна 
установа «Інститут генетичної та регенеративної 
медицини Національної академії медичних наук 
України», (за згодою) 

 

 

Генеральний директор 

директорату науки        Д. В. Чеберкус 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти  
і науки України 
від 19.04.2019 № 524 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД  
експертної групи ЕГ-07 

з оцінювання ефективності діяльності наукових установ 
за науковим напрямом військових наук 

 

 

ВАСЬКІВСЬКИЙ 
Михайло 
Іванович 

заступник начальника, Центральний науково-дослідний 
інститут озброєння  і військової техніки Збройних Сил 
України, (спеціальність1: 255 – Озброєння та військова 
техніка), голова експертної групи, (за згодою)  

АНДРОНОВ 
Володимир  
Анатолійович 

проректор з наукової роботи-начальник науково-
дослідного центру, Національний університет 
цивільного захисту України Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій, (спеціальність: 263 – Цивільна 
безпека), заступник голови експертної групи, (за 
згодою) 

ВАСИЛЕНКО 
Серій 
Петрович  

начальник науково-організаційного відділу, 
Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил 
України, (спеціальність: 253 – Військове управління (за 
видами збройних сил)), заступник голови експертної 
групи, (за згодою) 

МЕЛЬНИК  
Світлана 
Миколаївна 

начальник відділу розвитку науково-технічної 
інфраструктури головного управління науково-
технічного розвитку директорату науки Міністерства 
освіти і науки України, секретар експертної групи 

7.25. Галузь знань1: Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 
кордону 

Спеціальність: 253 – Військове управління (за видами збройних сил) 

БОГУНОВ  
Сергій  
Олександрович 

начальник науково-дослідного управління проблем 
розвитку військової освіти та науки Центру воєнно-
стратегічних досліджень, Національний університет 
оборони України імені Івана Черняховського, (за 
згодою) 

                                                 
1 Тут і далі відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266.  



 

 

2 

МОКРОЦЬКИЙ 
Михайло  
Юрійович 

провідний науковий співробітник науково-
організаційного відділення, Науково-дослідний центр 
ракетних військ і артилерії, (за згодою) 

РАДЗІВІЛОВ 
Григорій  
Данилович 

начальник кафедри Технічного та метрологічного 
забезпечення факультету Інформаційних технологій, 
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації 
(м. Київ), (за згодою) 

Спеціальність: 255 – Озброєння та військова техніка 

ДЯЧЕНКО  
Владислав 
Валерійович 

провідний науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії факультету радіаційного, хімічного, 
біологічного захисту та екологічної безпеки, Військовий 
інститут танкових військ Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», (за 
згодою) 

КАРЛОВ  
Дмитро  
Володимирович 

заступник начальника наукового центру Повітряних 
Сил з наукової роботи, Харківський університет 
Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, (за згодою) 

КОНОНОВ  
Олексій  
Анатолійович 

заступник начальника інституту, Державний науково-
дослідний інститут авіації, (за згодою) 

КРАВЧУК  
Олег  
Іванович 

заступник начальника академії з наукової роботи – 
начальник науково-організаційного відділу, Військова 
академія (м. Одеса), (за згодою) 

ЛАВРИЧ 
Юрій  
Миколайович 

старший науковий співробітник, Інститут транспортних 
систем і технологій НАН України, (за згодою) 

РАССТРИГІН 
Олександр  
Олексійович 

головний науковий співробітник науково-дослідного 
управління, Центральний науково-дослідний інститут 
озброєння та військової техніки Збройних Сил України, 
(за згодою) 

САЛЬНИК 
Юрій  
Павлович 

заступник начальника Наукового центру Сухопутних 
військ, Національна академія сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного, (за згодою) 

7.26. Галузь знань: Цивільна безпека 

Спеціальність: 263 – Цивільна безпека 

АНДРІЄНКО 
Микола 
Васильович 

начальник центру заходів цивільного захисту, 
Український науково-дослідний інститут цивільного 
захисту, (за згодою) 

ЗАПОЛЬСЬКИЙ 
Леонід 
Леонідович 

начальник науково-організаційного відділу, 
Український науково-дослідний інститут цивільного 
захисту, (за згодою) 
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КОНСТАНТІНОВ 
Сергій  
Федорович 

головний спеціаліст відділу організації освітньої та 
наукової діяльності управління професійної освіти та 
науки Департаменту персоналу, організації освітньої та 
наукової діяльності, Міністерство внутрішніх справ 
України, (за згодою) 

МОГІЛЕВСЬКИЙ 
Леонід 
Володимирович 

учений секретар секретаріату Вченої ради, Харківський 
національний університет внутрішніх справ, (за згодою) 

САБАДАШ 
Володимир  
Вікторович 

завідувач сектору пожежно-технічних та інженерно-
екологічних досліджень лабораторії інженерно-
технічних, екологічних, військових досліджень та 
досліджень відео-, звукозапису, Харківський науково-
дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. 
проф. М. С. Бокаріуса, (за згодою) 

 

Генеральний директор 

директорату науки        Д. В. Чеберкус 


