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Додаток 3 до Протоколу засідання  

Ідентифікаційного комітету з 

питань науки № 5/19  

від 29-30  квітня 2019 р. 

 

Список осіб для заміщення членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, 

які можуть достроково припинити свої повноваження  

(на заміну резервного списку кандидатів у члени Наукового комітету, обраних 30 травня 2017 року). 

 

№ 

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.  АНДРІЄВСЬКИЙ 

Сергій 

Михайлович 1961 

вчена рада Одеського 

національного 

університету імені І.І. 

Мечникова. 

директор Науково-

дослідного інституту 

«Астрономічна 

обсерваторія» 

Одеського 

національного 

університету імені 

І.І.Мечникова, який є 

структурним 

підрозділом 

університету без прав 

юридичної особи 

доктор фізико-

математичних 

наук, 

професор 

 

м. Одеса природничі науки 

фізико-

математичного та 

хімічного профілю, 

науки про Землю 
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2 ЖУЧОК 

Анатолій 

Володимирович 

1973 

ДЗ «Луганський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка 

завідувач кафедри 

алгебри та системного 

аналізу, професор, 

Навчально-науковий 

інститут фізики, 

математики та 

інформаційних 

технологій, ДЗ «ЛНУ 

імені Тараса 

Шевченка» 

доктор фізико-

математичних 

наук,  

професор 

 

м. Старобільськ, 

Луганська обл. 

природничі науки 

фізико-

математичного та 

хімічного профілю, 

науки про Землю 

3. ТИМОХА 

Олександр 

Миколайович 

1962 

Вчена рада Інституту 

математики 

Національної академії 

наук України  

 

завідувач відділу 

математичних 

проблем механіки та 

теорії керування, 

Інститут математики 

НАН України 

доктор фізико-

математичних 

наук, старший 

науковий 

співробітник 

 

м. Київ природничі науки 

фізико-

математичного та 

хімічного профілю, 

науки про Землю 

 

4. 

 
ТОКОВИЙ Юрій 

Владиславович 

1976 

вчена Рада Інституту 

прикладних проблем 

механіки і 

математики 

ім. Я. С. Підстригача 

НАН України, м. 

Львів 

завідувач відділу 

механіки 

деформівного 

твердого тіла 

Інституту прикладних 

проблем механіки і 

математики 

ім. Я. С. Підстригача 

НАН України 

доктор фізико-

математичних 

наук, старший 

науковий 

співробітник 

 

м. Львів природничі науки 

фізико-

математичного та 

хімічного профілю, 

науки про Землю. 

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

5. КУССУЛЬ 

Наталія 

Миколаївна 1965 

інститут космічних 

досліджень НАН 

України та ДКА 

України 

 

заступник директора 

Інституту космічних 

досліджень НАНУ та 

ДКАУ 

доктор 

технічних 

наук, 

професор 

 

м. Київ технічні науки і 

технології, 

матеріалознавство 
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6.. ЧЕБАНОВ 

Валентин 

Анатолійович 

1974 

вчена рада Державної 

наукової установи 

«Науково-

технологічний 

комплекс «Інститут 

монокристалів» НАН 

України 

 

перший заступник 

генерального 

директора з наукової 

роботи Державна 

наукова установа 

«Науково-

технологічний 

комплекс «Інститут 

монокристалів» НАН 

України 

доктор 

хімічних наук, 

професор, 

член-

кореспондент 

НАН України 

 

м. Харків природничі науки 

фізико-

математичного та 

хімічного профілю, 

науки про Землю 

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

7.  КОРНЄЄВ 

Валерій 

Олексійович 1956 

група науковців 

Інституту зоології ім. 

І.І.Шмальгаузена 

НАН України. 

 

Інститут зоології ім. 

І.І.Шмальгаузена 

НАН України відділ 

ентомології та 

наукових фондових 

колекцій, завідувач 

відділу 

доктор 

біологічних 

наук, 

професор. 

 

м. Київ науки про життя, 

медичні науки і 

пов’язані з ними 

технології 

 

8. СТЕПАНОВА 

Наталя 

Михайлівна 

1974 

державна установа 

«Інститут нефрології 

Національної академії 

медичних наук 

України». 

завідувач відділу 

нефрології та діалізу 

ДУ «Інститут 

нефрології НАМН 

України» 

доктор 

медичних 

наук, старший 

науковий 

співробітник 

м. Київ науки про життя, 

медичні науки і 

пов’язані з ними 

технології 

 

Категорія 4 (Сільськогосподарські науки, харчові та біотехнології) 

9.  КАШПАРОВ 

Валерій 

Олександрович 

1958 

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України 

директор 

Українського НДІ 

сільськогосподарської 

радіології 

Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України 

доктор 

біологічних 

наук, 

професор 

 

м. Київ науки про життя, 

медичні науки і 

пов’язані з ними 

технології; 

сільськогосподарські 

науки, харчові та 

біотехнології; 
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Категорія 5 (Соціогуманітарні, економічні і правові науки) 

10 БИСТРОВА  

Юлія 

Олександрівна 

1971  

 

Вчена рада 

факультету 

Національного 

педагогічного 

університету 

ім. М.П.Драгоманова. 

Національний 

педагогічний 

університет 

ім.М.П.Драгоманова, 

професор 

доктор 

психологічних 

наук 

доцент 

м. Київ соціогуманітарні, 

економічні і правові 

науки 

 

 

Голова Ідентифікаційного комітету                С. М. Рябченко 

 

 

Члени Ідентифікаційного комітету  
 

БІНАКЕР Карл Віллем Йоаннес  

 

ЛАРССОН Матс Леннарт  

ГАМОТА Джордж  СТОЙКА Ростислав Стефанович 

 

ГУСИНІН Валерій Павлович  

 

ХАЛПЕРІН Бертран  

 

ЛАВРЕНТОВИЧ Олег Дмитрович  

 

ШКУРАТОВ Юрій Григорович 

 


