ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
.
25.05.2022 .

м. Київ

№. 165 .

Про затвердження оновлених складів
Наукової ради з проблем «Інформація.
Мова. Інтелект» при Президії
НАН України та Українського комітету
Міжнародної асоціації з дослідження
і поширення слов’янської культури

Відповідно до розпорядження Президії НАН України
від 25.11.2021 № 618 «Про забезпечення виконання п.4.6 Плану заходів
з реалізації Концепції розвитку Національної академії наук України
на 2021–2025 роки» Секція суспільних і гуманітарних наук НАН
України підготувала оновлені склади Наукової ради з проблем
«Інформація. Мова. Інтелект» і Українського комітету Міжнародної
асоціації з дослідження і поширення слов’янської культури.
Президія НАН України постановляє:
1. Затвердити оновлені персональні склади Наукової ради
з проблем «Інформація. Мова. Інтелект» при Президії НАН України
та Українського комітету Міжнародної асоціації з дослідження
і поширення слов’янської культури, що додаються.
2. Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України
продовжити роботу щодо оновлення складу дорадчих консультативних
органів при Президії НАН України, зокрема у місячний строк
підготувати і подати на розгляд Президії НАН України оновлені
персональні склади таких рад і комітетів:
– Інформаційно-бібліотечної ради НАН України;
– Українського міжнародного комітету з питань культури і науки;
– Українського національного комітету з вивчення країн
Центральної і Південно-Східної Європи;
– Українського комітету славістів.
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3. Визнати такими, що втратили чинність, склад Наукової ради
з проблем «Інформація. Мова. Інтелект» та склад Українського комітету
Міжнародної асоціації з дослідження і поширення слов’янської
культури, затверджені постановою Президії НАН України від 17.03.2021
№ 103.
4. Контроль
за
виконанням
цієї
постанови
покласти
на віцепрезидента НАН України академіка НАН України С.І.Пирожкова
та Науково-організаційний відділ Президії НАН України.

Президент
Національної академії наук України
академік НАН України

Анатолій ЗАГОРОДНІЙ

В.о.головного вченого секретаря
Національної академії наук України
академік НАН України

Вячеслав БОГДАНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Президії НАН України
від 25.05.2022 № 165

СКЛАД
Наукової ради з проблем «Інформація. Мова. Інтелект»
Бюро ради
ПАЛАГІН
Олександр Васильович

–

заступник директора
Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН України,
академік НАН України (голова)

ШИРОКОВ
Володимир Анатолійович

–

директор Українського мовноінформаційного фонду НАН України,
академік НАН України (заступник голови)

СТРИЖАК
Олександр Євгенійович

–

заступник директора Національного
центру «Мала академія наук»
НАН України та МОН України,
доктор технічних наук (заступник голови)

НАДУТЕНКО
Максим Вікторович

–

завідувач відділу Українського мовноінформаційного фонду НАН України,
кандидат технічних наук
(вчений секретар)

АНІСІМОВ
Анатолій Васильович

–

декан факультету кібернетики
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
член-кореспондент НАН України

БОДЯНСЬКИЙ
Євген Володимирович

–

професор Харківського національного
університету радіоелектроніки,
доктор технічних наук

ВАВІЛЕНКОВА
Анастасія Ігорівна

–

доцент Національного авіаційного
університету, доктор технічних наук

Члени ради
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ВЕЛИЧКО
Віталій Юрійович

–

старший науковий співробітник
Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН України, доктор технічних наук

ГУПАЛ
Анатолій Михайлович

–

головний науковий співробітник
Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН України,
член-кореспондент НАН України

ЄРМОЛЕНКО
Світлана Яківна

–

завідувач відділу стилістики та культури
мови Інституту української мови
НАН України, академік НАН України

ЗАГНІТКО
Анатолій Панасович

–

декан філологічного факультету
Донецького національного університету
імені Василя Стуса,
член-кореспондент НАН України

КОМПАНЦЕВА
Лариса Феліксівна

–

завідувач кафедри Національної академії
Служби безпеки України,
доктор філологічних наук, професор

КОРОЛЮК
Дмитро Володимирович

–

професор Національного технічного
університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України
та НАН України, доктор фізикоматематичних наук

КРАК
Юрій Васильович

–

професор факультету кібернетики
Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
доктор технічних наук

КУРГАЄВ
Олександр Пилипович

–

провідний науковий співробітник
Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН України, доктор технічних наук,
професор

ЛАНДЕ
Дмитро Володимирович

–

завідувач відділу Інституту проблем
реєстрації інформації НАН України,
доктор технічних наук, професор
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ЛЕВЧЕНКО
Олена Петрівна

–

завідувач кафедри прикладної лінгвістики
Національного університету «Львівська
політехніка», доктор філологічних наук,
професор

ЛИТВИНЕНКО
Олександр Євгенійович

–

декан факультету інформаційних
технологій Національного авіаційного
університету, доктор технічних наук,
професор

ЛУХАНІН
Михайло Іванович

–

головний науковий співробітник
Центрального науково-дослідного
інституту озброєння та військової
техніки Збройних сил України,
доктор технічних наук, професор

ЛЮБІЧ
Олександр Олексійович

віцепрезидент Академії фінансового
управління Міністерства фінансів України,
доктор економічних наук, професор

МАНАКО
Алла Федорівна

–

завідувач відділу діалогових
та навчальних систем Міжнародного
науково-навчального центру
інформаційних технологій та систем
НАН та МОН України,
доктор технічних наук, професор

НАДУТЕНКО
Маргарита Володимирівна

–

старший науковий співробітник
Українського мовно-інформаційного
фонду НАН України,
кандидат філологічних наук

ПАНКРАТОВА
Наталія Дмитрівна

–

заступник директора Інституту
прикладного системного аналізу
Національного технічного університету
України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України та НАН України,
член-кореспондент НАН України

ПАСІЧНИК
Володимир Володимирович

–

професор Національного університету
«Львівська політехніка»,
доктор технічних наук
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ПЕТРЕНКО
Микола Григорович

–

провідний науковий співробітник
Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН України, доктор технічних наук

РОЗУМЕНКО
Володимир Давидович

–

завідувач відділення
Інституту нейрохірургії Національної
академії медичних наук України,
доктор медичних наук, професор

РОМАНОВ
Володимир Олександрович

–

завідувач відділу Інституту кібернетики
ім.В.М.Глушкова НАН України,
доктор технічних наук, професор

СОЛОВЙОВА
Катерина Олександрівна

–

професор Харківського національного
університету радіоелектроніки,
доктор технічних наук

ТЕЛЕНИК
Сергій Федорович

–

декан факультету інформатики
та обчислювальної техніки
Національного технічного університету
України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України та НАН України,
доктор технічних наук, професор

ЧЕПКОВ
Ігор Борисович

–

начальник Центрального науководослідного інституту озброєння
та військової техніки
Збройних сил України, генерал-майор,
доктор технічних наук, професор

ЧЕТВЕРИКОВ
Григорій Григорович

–

професор кафедри програмної інженерії
Харківського національного університету
радіоелектроніки, доктор технічних наук

ШАКУН
Василь Іванович

–

професор кафедри кримінального права
Національної академії внутрішніх справ
України, академік Національної академії
правових наук України
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ШАРОНОВА
Наталія Валеріївна

–

завідувач кафедри інтелектуальних
комп’ютерних систем
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»,
доктор технічних наук, професор

ШЕВЧЕНКО
Анатолій Іванович

–

директор Інституту проблем штучного
інтелекту МОН і НАН України,
член-кореспондент НАН України

ШЕВЧЕНКО
Ігор Вікторович

–

провідний науковий співробітник
Українського мовно-інформаційного
фонду НАН України,
кандидат технічних наук

ШЕВЧЕНКО
Лариса Іванівна

–

завідувач кафедри стилістики та мовної
комунікації Інституту філології
Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
член-кореспондент НАН України

ШЕВЧЕНКО
Лариса Леонідівна

–

завідувач відділу лінгвістики
Українського мовно-інформаційного
фонду НАН України,
доктор філологічних наук

ШЛЕЗИНГЕР
Михайло Іванович

–

доктор фізико-математичних наук,
професор

ЯКОВЛЄВ
Максим Юрійович

–

професор Національної академії
сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного,
доктор технічних наук

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Президії НАН України
від 25.05.2022 № 165

СКЛАД
Українського комітету Міжнародної асоціації з дослідження
і поширення слов’янської культури

Бюро комітету
СКРИПНИК
Ганна Аркадіївна

–

директор Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології
ім.М.Т.Рильського НАН України,
академік НАН України (голова)

БОНДАРЕНКО
Галина Борисівна

–

провідний науковий співробітник відділу
«Український етнологічний центр»
Інституту мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України,
кандидат історичних наук (заступник голови)

ВАХНІНА
Лариса Костянтинівна

–

завідувач відділу української та зарубіжної
фольклористики Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології
ім.М.Т.Рильського НАН України,
кандидат філологічних наук (секретар)

ПАВЛЮК
Степан Петрович

–

директор Інституту народознавства
НАН України, академік НАН України

МУШКЕТИК
Леся Георгіївна

–

провідний науковий співробітник відділу
української та зарубіжної фольклористики
Інституту мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України,
член-кореспондент НАН України

Члени комітету
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БОРИСЕНКО
Валентина Кирилівна

–

завідувач відділу «Архівні наукові фонди
рукописів та фонозаписів» Інституту
мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України,
доктор історичних наук, професор

СТЕЛЬМАЩУК
Галина Григорівна

–

завідувач кафедри історії і теорії мистецтва
Львівської національної академії мистецтв,
доктор мистецтвознавства, професор,
член-кореспондент НАМ України

СОПОЛИГА Мирослав –

іноземний член НАН України,
почесний доктор Ужгородського
національного університету,
доктор історичних наук,
доктор філософських наук

КОЖУХАР Катерина

–

старший науковий співробітник сектору
«Етнологія українців» Інституту культурної
спадщини Академії наук Молдови,
доктор педагогіки

КОЖУХАР Віктор

–

старший науковий співробітник сектору
«Етнологія українців» Інституту культурної
спадщини Академії наук Молдови,
доктор історії

ГЛУШКО
Михайло Степанович

–

професор кафедри етнології
Львівського національного університету
імені Івана Франка, доктор історичних наук,
професор

КУШНІР
В’ячеслав Григорович

–

декан історичного факультету
Одеського національного університету
імені І.І.Мечникова, доктор історичних наук,
професор

