Додаток 2 до Протоколу засідання
Ідентифікаційного комітету з питань
науки № 5/19 від 29-30 квітня 2019 р.
Перелік осіб, обраних до складу Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій
№ з/п

Прізвище,
ім`я, по батькові,
рік народження

Суб`єкт подання

Основне місце
роботи, посада

Найв.наук.ступінь,
найв. вч.звання

Регіон

Напрям
наукової діяльності

Категорія 1 (Природничі науки фізико-математичного та хімічного профілю, науки про землю)

1.

2.

3

професор кафедри
доктор фізиком. Чернівці
оптики і видавничо- математичних
поліграфічної справи наукпрофесор
Чернівецький
національний
університет
науково-технічна начальник відділу
доктор фізиком. Харків
СЛЮСАРЕНКО
статистичної фізики та математичних наук,
Юрій Вікторович рада
1957
Національного
квантової теорії поля, професор, академік
наукового центру Інститут теоретичної НАН України
«Харківський
фізики ім. О.І.Ахієзера
фізико-технічний Національного
інститут» НАН
наукового центру
України
«Харківський фізикотехнічний інститут»
НАН України
зібрання групи
провідний науковий доктор фізиком. Київ
ЧЕРНІГА
співробітник, відділу математичних наук,
Роман Михайлович десяти вчених з
1958
науковими
математичної фізики, професор
ступенями
Інститут математики
НАН України
ЗЕНКОВА
Клавдія Юріївна
1972

науково-технічна
рада Ченівецького
національного
університету імені
Юрія Федьковича

1

1. природничі науки
фізикоматематичного та
хімічного профілю,
науки про Землю
1.природничі науки
фізикоматематичного та
хімічного профілю,
науки про Землю.

1.природничі науки
фізикоматематичного та
хімічного профілю,
науки про Землю

4. 4ФАЙНЛЕЙБ
.Олександр
Маркович 1955

група вчених у
кількості 10 осіб

Інститут хімії
високомолекулярних
сполук НАН України,
завідувач лабораторії

доктор хімічних наук, м. Київ
член-кореспондент
НАН України,
професор

1. природничі науки
фізикоматематичного та
хімічного профілю,
науки про Землю;
2.технічні науки і
технології,
матеріалознавство.

Категорія 2 (Технічні науки та/і технології, матеріалознавство)

5.

КОНДРАТЕНКО вчена рада
Юрій Пантелійович Чорноморського
1953
національного
університету ім.
Петра Могили

6.

вчена рада
КОТРЕЧКО
Сергій Олексійович Інституту
1959
металофізики ім.
Г.В. Курдюмова
НАН України

професор кафедри
доктор технічних
м. Миколаїв
інтелектуальних
наук, професор
інформаційних систем
Чорноморський
національний
університет ім.Петра
Могили
завідувач відділу,
доктор фізиком. Київ
Інститут металофізики математичних наук,
ім. Г.В. Курдюмова
професор
НАН України

2

2.технічні науки і
технології,
матеріалознавство

1.природничі науки
фізикоматематичного та
хімічного профілю,
науки про Землю;
2.технічні науки і
технології,
матеріалознавство.

Категорія 3 (Науки про життя, медичні науки і пов’язані з ними технології)

7.

8.

група вчених
АРБУЗОВА
Світлана Борисівна
1954

директор Комунальної доктор медичних
м.
лікувальнонаук, професор
Маріуполь,
профілактичної
Донецька
установи «Східнообласть
Український
спеціалізований Центр
медичної генетики та
пренатальної
діагностики
доктор біологічних м. Київ
ЖОЛОС Олександр інститут фізіології завідувач кафедри
ім. О.О.
біофізики та медичної наук, професор
Вікторович
1959
Богомольця НАН інформатики,
України
Навчально-науковий
центр "Інститут
біології та медицини",
Київський
національний
університет імені
Тараса Шевченка

3

3. науки про життя,
медичні науки і
пов’язані з ними
технології

3.науки про життя,
медичні
науки
і
пов’язані з ними
технології

9.

УШАКОВА
Галина
Олександрівна
1963

вчена рада
Дніпровського
національного
університету імені
Олеся Гончара

завідувач кафедри
біохімії та фізіології,
Дніпровський
національний
університет імені
Олеся Гончара

доктор біологічних
наук, професор

м. Дніпро

3.науки про життя,
медичні науки і
пов’язані з ними
технології

Категорія 4 (Сільськогосподарські науки, харчові та біотехнології)

10

ВОЛКОВ Роман
Анатолійович
1961

Інститут біології, завідувач кафедри
доктор біологічних м. Чернівці
хімії та біоресурсів молекулярної
наук, професор
генетики та
біотехнології Інститут
біології, хімії та
біоресурсів,
Чернівецький
національний
університет

4

3. науки про життя,
медичні науки і
пов’язані з ними
технології

11

ФОМІНА
Марина
Олександрівна
1961

вчена рада
провідний науковий
Інституту
співробітник відділу
мікробіології і
фізіології
вірусології ім. Д.К. промислових
Заболотного НАН мікроорганізмів
України
Інституту
мікробіології і
вірусології ім. Д.К.
Заболотного НАН
України

12

ВОРОБЙОВА
Ольга Петрівна
1952

вчена рада
Київського
національного
лінгвістичного
університету.

доктор біологічних
наук, старший
науковий
співробітник

м. Київ

4.сільськогосподарсь
кі науки, харчові та
біотехнології

Київський
доктор філологічних м. Київ
національний
наук,
лінгвістичний
професор
університет, кафедра
англійської філології і
філософії мови імені
професора
О.М. Мороховського,
факультет германської
філології

5. Соціогуманітарні,
економічні і правові
науки

Категорія 5 (Соціогуманітарні, економічні і правові науки)

Голова Ідентифікаційного комітету

С. М. Рябченко

Члени Ідентифікаційного комітету
БІНАКЕР Карл Віллем Йоаннес
ГАМОТА Джордж
ГУСИНІН Валерій Павлович
ЛАВРЕНТОВИЧ Олег Дмитрович

ЛАРССОН Матс Леннарт
СТОЙКА Ростислав Стефанович
ХАЛПЕРІН Бертран
ШКУРАТОВ Юрій Григорович
5

