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КРАЩЕНКО
Юрій Петрович

-

заступник декана з наукової роботи
природничого факультету Полтавського
національного педагогічного університету
імені
В. Г. Короленка,
кандидат
педагогічних наук, доцент, голова Ради

ПОПОВ
Сергій Віталійович

-

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

ЧЕБЕРКУС
Дмитро Вікторович

директор департаменту науково-технічного
розвитку Міністерства освіти і науки
України, кандидат економічних наук,
заступник голови Ради

ДЕГТЯРЬОВА
Ірина Олександрівна

докторант
Дніпропетровського
регіонального
інституту
державного
управління НАДУ при Президентові
України, кандидат філологічних наук,
заступник голови Ради молодих вчених
Дніпропетровської
області,
заступник
голови Ради

ОВЧИННИКОВА
Юлія Юріївна

в. о. завідувача кафедри зоології та екології,
голова Ради молодих учених Донецького
національного університету, секретар Ради

ТОЛСТАНОВА
Ганна Миколаївна

старший науковий співробітник, начальник
науково-дослідної
частини,
доктор
біологічних наук, голова Ради молодих
вчених
Київського
національного
університету імені Тараса Шевченка, член
Президії Ради

ТОЛСТОЛУЦЬКИЙ
Віктор Олександрович

начальник відділу Державного підприємства
«Харківське конструкторське бюро з
машинобудування» імені 0 .0 . Морозова,
кандидат технічних наук, заступник голови
Харківської обласної Ради молодих вчених і
спеціалістів, член Президії Ради

БІЛЕЦЬКИЙ
Олег Олександрович

асистент
кафедри
теоретичної
електротехніки, голова Ради молодих
учених
Національного
технічного
університету
України
«Київський
політехнічний інститут»

ВАШУЛЕНКО
Олександра Сергіївна

старший науковий співробітник, кандидат
економічних наук, голова Ради молодих
учених та аспірантів Центру досліджень
науково-технічного потенціалу та історії
науки імені Г. М. Доброва

ГАВРИЛЮК
Олександр Іванович

аспірант
Полтавського
педагогічного
імені В. Г.Короленка

національного
університету

ГОМЕНЮК
Олена Олегівна

кандидат філологічних наук, заступник
голови
Ради
молодих
учених
Тернопільського
національного
педагогічного
університету
імені
Володимира Гнатюка

ЖЕБЧУК
Роман Леонідович

асистент, аспірант, голова Наукового
товариства студентів, аспірантів та молодих
учених
Чернівецького
національного
університету імені Юрія Федьковича

КОВАЛЬ
Костянтин Олегович

кандидат технічних наук, доцент кафедри
інтеграції
навчання
з
виробництвом
Вінницького
національного
технічного
університету

КУФТЕРІНА
Наталія Сергіївна

кандидат медичних наук, асистент кафедри
неврології № 1, голова Ради молодих вчених
та фахівців Харківського національного
медичного університету

ЛАЙКО
Олександр Іванович

старший науковий співробітник, заступник
завідувача
відділу
міжрегіонального
економічного
розвитку
Українського
Причорномор'я Інституту проблем ринку та
економі ко-екологічних досліджень НАН
України, доктор економічних наук

ЛЮБЧЕНКО
Олексій Олександрович

асистент
кафедри
кримінального,
адміністративного
і трудового права
Полтавського
юридичного
інституту
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

МИСКІН
Юрій Ігорович

кандидат економічних наук, доцент, голова
Ради молодих вчених Національного
університету державної податкової служби
України,
голова
Ради
громадської
організації «Україна інтелектуальна»

ПЕТРУНЯК
Василь Дмитрович

молодший
науковий
співробітник
Навчально-наукового інституту «Інститут
геології», кандидат геологічних наук,
заступник голови Ради молодих вчених
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

РОМАНЕНКО
Ольга Анатоліївна

доцент
Київського
національного
торговельно-економічного
університету,
кандидат економічних наук, координатор
асоціації наукових товариств студентів,
аспірантів, докторантів і молодих учених

ФОМЕНКО
Анна Володимирівна

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

ЧУБ АЙ
Володимир Миколайович

кандидат економічних наук, доцент, голова
Ради молодих вчених Інституту економіки і
менеджменту Національного університету
«Львівська політехніка»

