
 

     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОС Т А НОВ А  
. 

  13.07.2022  . 

 

м. Київ 

 

№.    216    . 

 

 

Щодо висунення кандидатур 

від Національної академії наук України  

для участі у конкурсі на вакантні місця  

членів Наукової ради Національного  

фонду досліджень України 

 

 

 

Ідентифікаційний комітет Національного фонду досліджень 

України відповідно до статті 54 Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність», Положення про Національний фонд досліджень 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                       

від 04.07.2018 № 528, Положення про конкурс щодо обрання членів 

Наукової ради Національного фонду досліджень України зі змінами, 

затвердженими рішенням Наукового комітету Національної ради 

України з питань розвитку науки і технологій (протокол № 1                             

від 27.05.2020), оголосив конкурс щодо обрання на вакантні місця членів 

Наукової ради Національного фонду досліджень України, а саме: 

 8 вакантних місць за секцією природничих, технічних наук                 

та математики Наукової ради фонду; 

 5 вакантних місць за секцією біології, медицини та аграрних 

наук; 

 4 вакантних місця за секцією соціальних та гуманітарних наук. 

Відповідно до частини першої статті 54 Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» право на висунення кандидатур 

до складу Наукової ради Національного фонду досліджень України 

мають Національна академія наук України, національні галузеві академії 

наук, наукові установи, заклади вищої освіти, громадські наукові 

організації. 

Президія НАН України постановляє: 

1. Висунути для участі у конкурсі на вакантні місця членів 

Наукової ради Національного фонду досліджень України від 

Національної академії наук України кандидатури вчених згідно з 

переліком, що додається. 
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2. Відділенням НАН України спільно з Відділом наукових                            

і керівних кадрів НАН України до 15 серпня 2022 р. забезпечити 

подання для зведення до Науково-організаційного відділу Президії НАН 

України документів на кожного висунутого до складу Наукової ради 

Національного фонду досліджень України кандидата відповідно до 

вимог Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку 

науки і технологій. 

3. Науковим установам НАН України взяти активну участь                       

у висуненні кандидатур вчених до складу Наукової ради Національного 

фонду досліджень України. 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перелік кандидатур вчених 

від Національної академії наук України 

для участі у конкурсі з відбору членів 

Наукової ради Національного фонду досліджень України 

 

 

 

Секція природничих, технічних наук та математики 
 

1. Валах Михайло Якович – головний науковий співробітник 

Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, 

член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук. 

2. Даневич Федір Анатолійович – завідувач відділу Інституту 

ядерних досліджень НАН України, доктор фізико-математичних наук, 

професор. 

3. Дзюба Сергій Володимирович – старший науковий 

співробітник Інституту геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова НАН 

України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник. 

4. Ковальчук Людмила Василівна – провідний науковий 

співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці 

ім.Г.Є.Пухова НАН України, доктор технічних наук, професор. 

5. Кондратенко Ігор Петрович – завідувач відділу Інституту 

електродинаміки НАН України, член-кореспондент НАН України, 

доктор технічних наук. 

6. Кублановський Валерій Семенович – завідувач відділу 

Інституту загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН 

України, доктор хімічних наук. 

7. Максименко Сергій Іванович – завідувач відділу Інституту 

математики НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор 

фізико-математичних наук. 

8. Мозговий Артем Анатолійович – старший науковий 

співробітник Інституту географії НАН України, доктор географічних 

наук, професор. 

9. Пірський Юрій Кузьмич – провідний науковий співробітник 

Інституту загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН 

України, доктор хімічних наук. 

10. Прімін Михайло Андрійович – завідувач відділу Інституту 

кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України, член-кореспондент НАН 

України, доктор технічних наук. 

11. Тарапов Сергій Іванович – завідувач відділу Інституту 

радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова НАН України, член-

кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук. 

12. Трипольський Андрій Іккійович – старший науковий 

співробітник Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН 

України, доктор хімічних наук. 
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13. Філатов Юрій Данилович – провідний науковий співробітник 

Інституту надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля НАН України, доктор 

технічних наук, професор. 

14. Ягупольський Юрій Львович – завідувач відділу Інституту 

органічної хімії НАН України, доктор хімічних наук. 

 
 Секція біології, медицини та аграрних наук 
 

1. Буджак Василь Васильович – провідний науковий співробітник 

Державної установи «Інститут еволюційної екології НАН України», 

доктор біологічних наук, доцент. 

2. Великий Микола Миколайович – завідувач відділу Інституту 

біохімії ім.О.В.Паллладіна НАН України, доктор біологічних наук, 

професор. 

3. Гольцев Анатолій Миколайович – радник при дирекції 

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, академік 

НАН України, доктор медичних наук, професор. 

4. Кашуба Олена Вiталiївна – завідувач лабораторії Інституту 

експериментальної патологiї, онкології i радiобiологiї iм.Р.Є.Кавецького 

НАН України, доктор біологічних наук. 

5. Кравець Олена Адольфівна – провідний науковий співробітник 

Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН 

України», доктор біологічних наук, старший науковий співробітник. 

6. Кузьмін Юрій Ігорович – провідний науковий співробітник 

Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України, доктор 

біологічних наук. 

7. Солдаткін Олексій Петрович – завідувач відділу Інституту 

молекулярної біології і генетики НАН України, академік НАН України, 

доктор біологічних наук, професор. 

8. Федулова Світлана Анатоліївна – завідувач лабораторії 

Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України, доктор 

біологічних наук, професор. 

9. Якимчук Руслан Андрійович – старший науковий співробітник 

Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, член-кореспондент 

НАН України, доктор біологічних наук, професор. 

 

Секція соціальних та гуманітарних наук 
 

1. Амоша Олександр Іванович – радник при дирекції Інституту 

економіки промисловості НАН України, академік НАН України, доктор 

економічних наук. 

2. Венгер Віталій Васильович – провідний науковий співробітник 

Державної установи «Iнститут економiки та прогнозування НАН 

України», доктор економічних наук, старший науковий співробітник. 
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3. Гардашук Тетяна Василівна – завідувач відділу Інституту 

філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, доктор філософських 

наук, старший науковий співробітник. 

4. Гупало Віра Деонізівна – старший науковий співробітник 

Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України, доктор 

історичних наук, старший дослідник. 

5. Єрмоленко Сергій Семенович – провідний науковий 

співробітник Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України, 

доктор філологічних наук. 

6. Зеленько Галина Іванівна – завідувач відділу Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України, 

член-кореспондент НАН України, доктор політичних наук, професор. 

7. Мушкетик Леся Георгіївна – провідний науковий співробітник 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім.М.Т.Рильського НАН України, член-кореспондент НАН України, 

доктор філологічних наук. 

8. Фіалко Олена Євгенівна – провідний науковий співробітник 

Інституту археології НАН України, доктор історичних наук, старший 

науковий співробітник. 


