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Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 
 

 ПІБ Посада Електронна адреса 

1.  ВАЩУК 
Олеся Петрівна 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики       
Національного університету "Одеська юридична академія", Голова      
Ради 

earth.olesia@gmail.com 

 

2. ДЕРЕВЯГІНА Наталія  
Іванівна 

кандидат технічних наук, доцент кафедри гідрогеології та       
інженерної геології, голова Ради молодих вчених Національного       
технічного університету «Дніпровська політехніка», Перший     
заступник голови Ради 

natali.derev@gmail.com 

 

3. СІМАХОВА Анастасія  
Олексіївна 

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної      
економіки Національного авіаційного університету, доцент,     
заступник голови Ради 

natturlix@gmail.com 

4. ПОЛІЩУК 
Євгенія Анатоліївна 

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри      
корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський      
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,      
заступник голови Ради 

yevheniia.polishchuk@gmail.com 
 

5. НІКОЛАЄВ 
Кирило Дмитрович 

кандидат сільськогосподарських наук, заступник декана факультету      
екологічної безпеки, інженерії та технологій, доцент кафедри       
екології, відповідальний секретар приймальної комісії     
Національного авіаційного університету, секретар Ради 

nikolaev.kirill@gmail.com 

 
 

6. РОМАНЕНКО  
Ольга Анатоліївна 
 

кандидат економічних наук, доцент Київського національного      
торговельно-економічного університету, координатор асоціації    
наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих       
учених м. Києва, член Президії Ради 

romanenko_olya@ukr.net 

 

7. КОЛЕНДА  
Наталія Вікторівна 

кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та        
управління Східноєвропейського національного університету імені     
Лесі Українки (м. Луцьк), член Президії Ради 

Natalya.Kolenda@gmail.com 

 

8. ГУБЕЛАДЗЕ  
Ірина Гурамівна 

кандидат психологічних наук, докторант лабораторії психології мас       
і спільнот, голова Ради молодих вчених Інституту соціальної та         

irynagubeladze@gmail.com 



політичної психології НАПН України, голова Ради молодих учених        
НАПН України, віце-президент Асоціації політичних психологів      
України, член Ради 

 

9. ГАЛАТ  
Марина Владиславівна 

кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри паразитології       
та тропічної ветеринарії, Голова Спілки молодих вчених       
Національного університету біоресурсів і природокористування     
України, член Ради 

maryna.galat@gmail.com 

 

10. МОСКВІНА 
Вікторія Сергіївна 

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник хімічного       
факультету, голова Ради молодих вчених Київського національного       
університету імені Тараса Шевченка, член Ради 

v.moskvina@gmail.com  

 

11. МУРЛИКІНА 
Марина Володимирівна 

кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу органічної       
та біоорганічної хімії, Науково- технологічний комплекс «Інститут       
монокристалів» Національної академії наук України, член Ради 

marinavladimirmur@gmail.com 

12. ХМАРА 
Марина Петрівна 

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу,       
голова Ради молодих учених Інституту міжнародних відносин,       
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, член       
Ради 

marynahmara@gmail.com 

 
 

13. ЖЕБЧУК  
Роман Леонідович 

кандидат економічних наук, асистент кафедри фінансів та кредиту        
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,      
член Ради 

r.zhebchuk@gmail.com 

 

14. ТАШКІНОВА  
Оксана Анатоліївна 

кандидат соціологічних наук, завідувачка кафедри соціології та       
соціальної роботи Державний вищий навчальний заклад      
«Приазовський державний технічний університет», асоційований     
член Ради 

Tashkinovaks@gmail.com 

 

15. ШЕПІТЬКО  
Михайло Валерійович 

доктор юридичних наук, доцент кафедри кримінального права       
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,      
асоційований член Ради 

shepitko.michael@gmail.com 

 

16. БАЙКОВСЬКИЙ  
Петро Богданович 

кандидат політичних наук, професор Українського католицького      
університету, асоційований член Ради 

baykovskyy@ucu.edu.ua 

17. ПІДКУЙМУХА  
Людмила Миколаївна 

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри      
української мови Національного університеті «Києво-Могилянська     
академія», асоційований член Ради 

liudmyla.pidkuimukha@gmail.com 

 



18. ПОГОРІЛЕНКО 
Артур Васильович 

аспірант Національної академії внутрішніх справ, аспірант      
юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Кафедра       
Господарського права, асоційований член Ради 

apohorilenko@gmail.com 

 

19. ХОРОЛЬСЬКИЙ  
Андрій Олександрович 

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу       
управління станом гірничого масиву, голова Ради молодих вчених        
Інституту фізики гірничих процесів Національної академії наук       
України, асоційований член Ради 

khorolskiyaa@ukr.net 

 

20. ГРЕСЬ  
Юлія Олегівна 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики,      
Національного університету «Одеська юридична академія» ,      
асоційований член Ради 

julia.bayderina@gmail.com 
 

21. РОМАНЮК  
Павло Віталійович 

кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного      
права України, заступник голови Ради молодих вчених       
Адвокатське об’єднання «ЛЮКО», адвокат, асоційований член      
Ради 

p.v.romanyuk@nlu.edu.ua 
 

22. ТОРБАС  
Олександр 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу       
Національного університету "Одеська юридична академія",     
асоційований член Ради 

torbas.oleksandr@gmail.com

 

23. ХИЖНЯК  
Олександр 
Володимирович 

доктор соціологічних наук, професор кафедри прикладної      
соціології та соціальних комунікацій, начальник Управління      
міжнародних відносин Харківського національного університету     
імені В. Н. Каразіна, асоційований член Ради 

o.khyzhniak@karazin.ua 

24. МИКОЛЕНКО  
Світлана Юріївна 

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології зберігання і        
переробки сільськогосподарської продукції, голова ради молодих      
вчених Дніпровського державного аграрно-економічного    
університету, асоційований член Ради 

svetlana.mykolenko@gmail.com 
 

25. МАРЕНКОВ  
Олег Миколайович 

кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної       
біології та водних біоресурсів Дніпровського національного      
університету імені Олеся Гончара, асоційований член Ради 

gidrobions@gmail.com 

26. МАКАРУК  
Лариса Леонідівна 

доктор філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики,       
декан факультету іноземної філології, Голова Ради молодих учених        
Східноєвропейського національного університету імені Лесі     
Українки, асоційований член Ради 

laryssa_makaruk@ukr.net 

 
 

mailto:laryssa_makaruk@ukr.net


27. БЄЛОВ 
Дмитро Миколайович 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри      
конституційного права та порівняльного правознавства, ДВНЗ      
«Ужгородський національний університет», асоційований член     
Ради 

belov_dimon@yahoo.com 

 

28. ГНАТЮК  
Віктор Олександрович 

кандидат технічних наук, заступник директора     
Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій     
Національного авіаційного університету, асоційований член Ради 

viktorgnatyuk@ukr.net  

29. БОЛГАР  
Віталій Вікторович 

аспірант кафедри історії світової музики Національної музичної       
академії України імені П.І. Чайковського, асоційований член Ради 

mrbvitaliy@gmail.com 

30. ШЕПЕТЯК  
Оксана Тарасівна 

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології       
та політології Київського національного торговельно-економічного     
університету, асоційований член Ради 

oksankaroman@gmail.com 
 

31. ВОРОНКІНА  
Альона Сергіївна 

кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармації,      
Вінницький національний медичний університет імені М.І.      
Пирогова, асоційований член Ради 

voronkina@vnmu.edu.ua 

 

32. ЛИТВИН  
Марина Валентинівна 

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та        
міжнародних економічних відносин НТУ «Дніпровська     
політехніка», докторант кафедри міжнародної економіки і світових       
фінансів ДНУ ім.О.Гончара, заступник голови ГЕР НАЗЯВО,       
асоційований член Ради 

marina06324@gmail.com 

 

33. РОЗМАРІЦИНА  
Наталія Анатоліївна 

аспірантка Одеського регіонального інституту державного     
управління Національної академії державного управління при      
Президентові України, асоційований член Ради 

natali.rozmaricuna@gmail.com 
 

34. БАБІКОВА  
Катерина 
Олександрівна 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології,      
директор Інституту новітніх технологій та лідерства Національного       
авіаційного університету, асоційований член Ради 

babikova.kateryna@gmail.com 

 

35. КУНИЦЬКИЙ  
Сергій Олегович 

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник      
науково-дослідної частини, заступник керівника науково-дослідної     
лабораторії «Водопостачання та очищення води» Національного      
університету водного господарства та природокористування,     
асоційований член Ради 

s.o.kunytskiy@nuwm.edu.ua 

 
 



36. ГОЛОВКО  
Катерина 
Володимирівна 

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник відділу       
економіко-правових досліджень Причорноморського   
науково-дослідного інституту економіки та інновацій,     
асоційований член Ради 

k.v.mozharovska@gmail.com 
 

37. ШИМАНСЬКА  
Катерина 
Володимирівна 

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри цифрової       
економіки та міжнародних економічних відносин Державного      
університету "Житомирська політехніка", асоційований член Ради 

kv.shymanska@gmail.com 

38. КИРИЧОК  
Андрій Петрович 

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри       
видавничої справи та редагування Національного технічного      
університету України «Київський політехнічний інститут імені      
Ігоря Сікорського» , асоційований член Ради 

andriikyrychok@gmail.com 

 

39. КУШЕРЕЦЬ 
Дарина Василівна 

доктор юридичних наук, в.о. ректора ПВНЗ «Університет сучасних        
знань» , асоційований член Ради 

dk80685059898@gmail.com 

40. МАЛОГУЛКО  
Юлія Володимирівна 

кандидат технічних наук, доцент кафедри електричних станцій та        
систем Вінницького національного технічного університету,     
асоційований член Ради 

juliya.malogulko@gmail.com 

41. МАДЕЙ  
Анна Сергіївна 

асистент кафедри періодичної преси Інституту журналістики КНУ       
імені Тараса Шевченка, асоційований член Ради 

anna_madey@ukr.net 

42. ІВАНЕЦЬ  
Ірина Василівна 

кандидат економічних наук, доцент кафедри корпоративних      
фінансів та контролінгу ДВНЗ «Київський національний      
економічний університет імені Вадима Гетьмана», асоційований      
член Ради 

iryna_ivanets@kneu.edu.ua 

 

43. СТЕПЕНКО  
Сергій Анатолійович 

кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник НУ       
“Чернігівська політехніка”, асоційований член Ради 

sergii.stepenko.ua@ieee.org 

44. ВІРЧЕНКО  
Володимир Віталійович 

доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії,       
макро-і мікроекономіки, Голова Ради молодих вчених економічного       
факультету Київського національного університету імені Тараса      
Шевченка, асоційований член Ради 

virchenko.v@gmail.com 
 

45. ПАЛАМАР 
Альона Юріївна 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії, голова        
Ради молодих вчених Криворізького національного університету,      
асоційований член Ради 

Palamar1alena@gmail.com 
 



46. ЛАРІН  
Дмитро Ігорович 

завідувач навчальної лабораторії загальної психології імені      
професора Г.І.Челпанова. аспірант кафедри загальної психології      
КНУ імені Тараса Шевченка, асоційований член Ради 

dmitrolarin329@gmail.com 

47. СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА 
Інна Андріївна 

доктор наук з державного управління, доцент кафедри соціології та         
політології Національного авіаційного університету, асоційований     
член Ради 

semenetsorlova@gmail.com 

48. ГОРЮК 
Юлія Вікторівна 

кандидат ветеринарних наук, асистент кафедри інфекційних та       
інвазійних хвороб Подільського державного аграрно-технічного     
університету, асоційований член Ради 

goruky@ ukr.net 
 

49. САВЧИН 
Ігор Романович 

асистент кафедри ВГА Національного університету «Львівська      
політехніка», асоційований член Ради 

ih.savchyn@gmail.com 

50. ТИМЧУК 
Іван Степанович 

кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри екології та       
збалансованого природокористування Національного університету    
«Львівська політехніка», асоційований член Ради 

i.s.tymchuk@gmail.com 

 

51. АНДРУЩАК 
Назарій Анатолійович 

кандидат технічних наук, доцент, Керівник Проєктного офісу       
Національного університету "Львівська політехніка", асоційований     
член Ради 

nandrush@gmail.com 

 

52. АНТОЩЕНКОВ  
Роман Вікторович 

доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри мехатроніки та        
деталей машин Харківського національного технічного     
університету сільського господарстві імені Петра Василенка,      
асоційований член Ради 

roman.tiaxntusg@gmail.com 

 

53. ЄЛІСЄЄВА  
Марина Олександрівна 

кандидат технічних наук, головний спеціаліст відділу науки, вищої        
освіти та атестаційної експертизи департаменту освіти і науки        
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, асоційований     
член Ради 

yelisieievamarina@gmail.com 

54. ШАБЛИСТИЙ 
Володимир Вікторович 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального       
права та кримінології, заступник голови Ради молодих вчених        
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,     
асоційований член Ради 

shablisty1986@gmail.com 

 

55. ФОМЕНКО  
Анна Володимирівна 

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та       
організації діяльності суб’єктів господарювання Української     

anna.vladimirovna.fomenko@ 

gmail.com 



інженерно-педагогічної академії (м. Харків) , асоційований член       
Ради 

 

56. ГРИГОРУК 
Ірина Іванівна 

асистент кафедри управління та бізнес-адміністрування     
Прикарпатського національного університету імені Василя     
Стефаника», асоційований член Ради 

ira.hryhoruk@gmail.com 

 

57. ДЖАБРАІЛОВ  
Руслан Аятшахович 

доктор юридичних наук, доцент, заступник директора з наукової        
роботи Інституту економіко-правових досліджень НАН України,      
консультант Ради 

ruzaur13@gmail.com 

 

58. ЗУЄВ  
Олександр Леонідович 

доктор фізико-математичних наук, професор, зав. відділу      
прикладної механіки Інституту прикладної математики і механіки       
НАН України; старший науковий співробітник (Senior Scientist)       
Інституту динаміки складних технічних систем ім. Макса Планка        
(м. Магдебург, Німеччина), консультант Ради 

alexander.zuyev@gmail.com 

 

59. МОНАСТИРСЬКИЙ 
Григорій Леонардович 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
менеджменту, публічного управління та персоналу, директор 
наукового інституту управління проектами Тернопільського 
національного економічного університету, консультант Ради 

grymon@ukr.net 

 

60. ТОЛСТОЛУЦЬКИЙ 
Віктор Олександрович 

кандидат технічних наук, начальник відділу Державного      
підприємства «Харківське конструкторське бюро з     
машинобудування» імені О. О. Морозова, заступник голови       
Харківської обласної Ради молодих вчених і спеціалістів,       
консультант Ради 

tolstolutskyy@gmail.com 

61. ЧЕБАНОВ  
Валентин Анатолійович 

доктор хімічних наук, професор, перший заступник генерального       
директора ДНУ НТК «Інститут монокристалів» НАН України,       
завідувач кафедри прикладної хімії Харківського національного      
університету імені В.Н. Каразіна, член-кореспондент Національної      
академії наук України, консультант Ради 

chebanov@gmail.com 

 

62. БЕРЕЗКО Олександр  
Леонідович 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри соціальних       
комунікацій та інформаційної діяльності Національного     
університету «Львівська політехніка», консультант Ради 

oleksandr.berezko@gmail.com 

63. КРАЩЕНКО  
Юрій Петрович 

кандидат педагогічних наук, начальник управління Державної      
служби якості освіти у Полтавській області, консультант Ради 

y.krashchenko@gmail.com 

 



64. ПОПОВ  
Сергій Віталійович 

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний       
науковий співробітник Харківського національного університету     
радіоелектроніки, голова Харківської обласної ради молодих      
вчених і спеціалістів, консультант Ради 

serge.popov@gmx.net 

 

65. ДЕГТЯРЬОВА  
Ірина Олександрівна 

кандидат філологічних наук, заступник голови ГО «Рада молодих        
вчених Дніпропетровської області», консультант Ради 

irina.degtiarova@gmail.com 

66. ОВЧИННИКОВА  
Юлія Юріївна 

кандидат біологічних наук, депутат Верховної ради України,       
консультант Ради 

ovchinnikova.yuyu@gmail.com 

67. ТОЛСТАНОВА  
Ганна Миколаївна 

доктор біологічних наук, професор, начальник науково-дослідної      
частини Київського національного університету імені Тараса      
Шевченка, консультант Ради 

gtolstanova@gmail.com 

 

68. ЛЮБЧЕНКО  
Олексій Олександрович 

асистент кафедри конституційного, адміністративного,    
екологічного та трудового права Полтавського юридичного      
інституту Національного юридичного університету імені Ярослава      
Мудрого, Голова Товариства молодих учених ПЮІ НЮУ імені        
Ярослава Мудрого, Голова Полтавського обласного осередку      
ВМГО «Асоціація випускників НЮУ імені Ярослава Мудрого»,       
керуючий партнер Адвокатського об’єднання «ЛЮКО»,      
консультант Ради 

oleksiy.lyubchenko@gmail.com 

 

69. СТЕФІНІН  
Володимир 
Володимирович 

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри теоретичної і        
прикладної економіки, голова Ради з науково-дослідної роботи       
студентів аспірантів і молодих вчених ДВНЗ «Прикарпатський       
національний університет імені Василя Стефаника», консультант      
Ради 

stefinin.v@gmail.com 

70. КОВАЛЬ  
Костянтин Олегович 

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інтеграції       
навчання з виробництвом Вінницького національного технічного      
університету керівник стартап школи "Sikorsky Challenge" міста       
Вінниці, консультант Ради 

kkoval@vntu.edu.ua 

 

 
 


