
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Н А К А З  

м. Київ 

 27.11.  2008         № 1075 
 
 
 
 
 
Про затвердження складу Наукової ради МОН  
та секцій за фаховими напрямами  
 
 
 
 Відповідно до вимог Положення про проведення конкурсного відбору 
Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуватимуться 
підвідомчими вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та науковими 
установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, 
затвердженого наказом МОН  від 01.06.2006 р. №  423, та у зв’язку зі здійсненням ротації 
членів Наукової ради Міністерства освіти і науки України та секцій ради за фаховими 
напрямами, з метою поліпшення організації їх роботи, підвищення якості експертизи та 
ефективності відбору тематики наукових досліджень і розробок 
 

НАКАЗУЮ: 
 

 1. Затвердити склад Наукової ради Міністерства освіти і науки України (додаток 1).  
 2. Затвердити перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН (додаток 
2). 
 3. Затвердити склад секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН (додаток 
3). 
 4. Департаменту науково-технологічного розвитку (Свіженко В.О.): 

     4.1. Забезпечити організацію ефективної роботи Наукової ради та секцій за 
фаховими напрямами МОН. 

     4.2. Систематично здійснювати моніторинг результатів експертизи проектів 
наукових досліджень та розробок, які будуть розглядатися на засіданнях секцій за 
фаховими напрямами Наукової ради МОН. 

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Стріху М.В. 
 
 
Міністр         І.О.Вакарчук 

 
 
 



                                Додаток 1 
      до наказу МОН 

                       від ______№__________ 
 

Склад Наукової ради Міністерства освіти і науки України: 
 
 

1. Стріха 
Максим Віталійович  
голова 
 

д.ф.-м.н.,  заступник Міністра освіти і науки України  
 

2. Бар’яхтар 
Віктор Григорович  
заступник голови 

д.ф.-м.н., проф., академік НАН України, директор Інституту 
магнетизму МОН і НАН України, голова секції “Охорона 
навколишнього середовища” 
 

3. Залюбовський  
Ілля Іванович  
заступник голови 

д.ф.-м.н., проф., член-кор. НАН України, проректор із 
наукової роботи Харківського національного університету 
ім. В.Н.Каразіна, голова секції «Ядерна фізика, 
радіофізика та астрономія» 
 

4. Свіженко 
Віктор Олексійович  
заступник голови 
 

к.біол.н., директор департаменту науково-технологічного 
розвитку Міністерства освіти і науки України 
 

5. Сандига 
Інна Володимирівна  
секретар 

заступник начальника відділу координації наукових 
досліджень вищих навчальних закладів та наукових установ 
департаменту науково-технологічного розвитку 
Міністерства освіти і науки України 
 

6. Анатичук 
Лук’ян Іванович 
 

д.ф-м.н., проф., академік НАН України, директор Інституту 
термоелектрики НАН України і МОН України, голова 
секції «Приладобудування» 
 

7. Баженов 
Віктор Андрійович  
 

д.т.н., проф., зав. каф. будівельної механіки, перший 
проректор Київського національного університету 
будівництва і архітектури, голова секції «Механіка» 
 

8. Внуков 
Юрій Миколайович  

д.т.н., проф., проректор із наукової роботи Запорізького 
національного технічного університету, голова секції 
«Машинобудування» 
 

9. Гайдачук 
Олександр Віталійович  

д.т.н., проф., проректор із наукової роботи Національного 
аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут», голова секції 
«Аерокосмічна техніка і транспорт» 
 

10. Гетьман 
Анатолій Павлович  

д.юр.н., проф., академік АПрН України, проректор із 
наукової роботи Національної юридичної академії України 
імені Ярослава Мудрого, голова секції «Право» 
 

11. Гончаренко 
Дмитро Федорович  

д.т.н., проф., проректор із наукової роботи Харківського 
державного технічного університету будівництва і 
архітектури, голова секції «Технології будівництва, 
дизайн, архітектура»  
 



12. Горобець 
Юрій Іванович  

д.ф.-м.н., проф., член-кор. АПН України, заступник 
директора Інституту магнетизму НАН України і МОН 
України, голова секції «Загальна фізика» 
 

13. Добржанський  
Олександр 
Володимирович  

д.істор.н., проф., декан факультету історії, політології та 
міжнародних відносин Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, голова секції 
«Філософія та історія» 
 

14. Зарічний  
Михайло Михайлович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. геометрії та топології, декан 
механіко-математичного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка, голова 
секції «Математика» 
 

15. Згуровський  
Михайло Захарович  

д.т.н., проф., академік НАН України, ректор Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут», голова секції «Інформатика та кібернетика»  
 

16. Ільченко 
Михайло Юхимович  

д.т.н., проф., член-кор. НАН України, проректор із наукової 
роботи Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут», голова секції 
«Електроніка, радіотехніка та телекомунікації»  
 

17. Маєвський 
Борис Йосипович  

д.г.-м.н., проф., зав. каф. геології та розвідки нафтових і 
газових родовищ Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, голова секції 
«Дослідження з проблем природничих наук» 
 

18. Мазаракі  
Анатолій Антонович  

д.е.н., проф., академік АПН України, ректор Київського 
національного торговельно-економічного університету, 
голова секції «Економіка» 
 

19. Моренець 
Володимир Пилипович  

д.філол.н., проф., віце-президент із науково-навчальних 
студій Національного університету «Києво-Могилянська 
академія», голова секції «Літературознавство, 
мовознавство та мистецтвознавство» 
 

20. Остафійчук 
Богдан Костянтинович  

д.ф.-м.н., проф., член-кор. НАН України, зав. каф. 
матеріалознавства і новітніх технологій, ректор 
Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника, голова секції «Фізико-технічні проблеми 
матеріалознавства»   
 

21. Піх 
Зорян Григорович  

д.хім.н., проф., проректор із наукової роботи Національного 
університету «Львівська політехніка», голова секції 
«Хімія» 
 

22. Побірченко 
Наталія Семенівна  

д.пед.н., проф., проректор із наукової роботи Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 
голова секції «Педагогіка, психологія, соціологія, 
проблеми освіти і науки» 
 
 
 



23. Праховник 
Артур Веніамінович  

д.т.н., проф., директор Інституту енергозбереження та 
менеджменту Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут», голова секції 
«Енергетика та енергозбереження»  
 

24. Пройдак 
Юрій Сергійович  

д.т.н., проф., проректор із наукової роботи Національної 
металургійної академії України, голова секції «Технології 
видобутку та переробки корисних копалин» 
 

25. Українець 
Анатолій Іванович  

д.т.н., проф., академік АПН України, ректор Національного 
університету харчових технологій, голова секції «Біологія, 
біотехнології, харчування» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Додаток 2 

               до наказу МОН 
 від ____№_________ 

 
Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН: 
 

1. Математика 

2. Інформатика та кібернетика 

3. Загальна фізика 

4. Ядерна фізика, радіофізика та астрономія 

5. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації 

6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства 

7. Енергетика та енергозбереження 

8. Технології видобутку та переробки корисних копалин 

9. Охорона навколишнього середовища 

10. Механіка 

11. Машинобудування                                                                                                                                           

12. Приладобудування 

13. Аерокосмічна техніка і транспорт 

14. Технології будівництва,  дизайн,  архітектура 

15. Біологія, біотехнології, харчування 

16. Хімія 

17. Економіка 

18. Право 

19. Педагогіка, психологія, соціологія, проблеми освіти та науки 

20. Філософія та історія 

21. Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство 

           22. Дослідження з проблем природничих наук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Додаток 3 
      до наказу МОН 
від_______№_________ 

 
Склад секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН: 

 
с. 1 “Математика”:  
 

1. Зарічний  
Михайло Михайлович 
голова  
  

д.ф.-м.н., зав. каф. геометрії та топології, декан 
механіко-математичного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка  
 

2. Івасишен 
Степан Дмитрович  
заступник голови 

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. математичної фізики 
Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут” 
 

3. Фаворов  
Сергій Юрійович  
вчений секретар 

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. Харківського 
національного університету                     ім. 
В.Н.Каразіна 

 
Члени секції: 

 
4. Арлінський 

Юрій Мойсейович  
д.ф.-м.н., проф., зав. каф. математичного аналізу 
Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля 
 

5. Бондарчук 
Юрій Вікторович  

д.ф-м.н., зав. каф. математики Національного 
університету “Києво-Могилянська академія” 
 

6. Винницький  
Богдан Васильович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. математичного аналізу 
Дрогобицького державного педагогічного 
університету 
 

7. Вірченко 
Ніна Опанасівна  

д.ф.-м.н., проф. Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний 
інститут” 
 
 

8. Гуляєв 
Валерій Іванович  

д.т.н., проф., зав. каф. вищої математики 
Національного транспортного університету 
 

9. Деркач 
Володимир Олександрович  

д.ф.-м.-н., проф., зав. каф. математичного аналізу і 
теорії функцій Донецького національного 
університету 
 

10. Димарський  
Яків Михайлович  

д.ф.-м.н., проф. каф. математичного аналізу та 
алгебри Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
 

11. Загороднюк 
Андрій Васильович  

д.ф.-м.н., с.н.с., зав. каф. математичного і 
функціонального аналізу Прикарпатського 
національного університету імені Василя 
Стефаника 
 
 



12. Каленюк 
Петро Іванович  

д.ф.-м.н., проф., директор Інституту математики та 
фундаментальних наук Національного університету 
“Львівська політехніка” 
 

13. Коваль 
Валерій Олександрович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. вищої математики 
Житомирського державного технологічного 
університету 
 

14. Колосов 
Анатолій Іванович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. вищої математики 
Харківської національної академії міського 
господарства  
 

15. Комаров 
Геннадій Миколайович  

д.ф.-м.н., проф. каф. вищої та прикладної 
математики Київського національного торговельно-
економічного університету  
 

16. Моторний  
Віталій Павлович   
 

д.ф.-м.н., проф., член-кор. НАН України, зав. каф. 
теорії функцій Дніпропетровського національного 
університету 
 

17. Муленко 
Іван Олексійович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. прикладної математики 
Миколаївського державного університету імені 
В.О.Сухомлинського 
 

18. Петришин 
Роман Іванович  

д.ф.-м.н., проф., перший проректор Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича   
 

19. Попов 
Всеволод Геннадійович  

д.ф.-м.н, проф., зав. каф. вищої математики 
Одеської національної морської академії 
 

20. Працьовитий 
Микола Вікторович  

д.ф.-м.н. проф. директор Інституту фізико-
математичної освіти Національного педагогічного 
університету    ім. М.П.Драгоманова  
 

21. Руткас 
Анатолій Георгійович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. математичного 
моделювання та програмного забезпечення 
Харківського національного університету ім. 
В.Н.Каразіна 
 

22. Сєров 
Микола Іванович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. вищої математики 
Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка 
 

23. Слюсарчук 
Василь Юхимович  

д.ф.-м.н., проф. каф. вищої математики 
Національного університету водного господарства 
та природокористування  
 

24. Станжицький  
Олександр Миколайович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. загальної математики 
Київського національного  університету імені 
Тараса Шевченка 
 

25. Тригуб 
Роальд Михайлович  

д.ф.-м.н., проф. каф. математичного аналізу і теорії 
функцій Донецького національного університету  
 



26. Улітін  
Геннадій Михайлович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. Донецького 
національного технічного університету 
 

27. Чуйко 
Сергій Михайлович  

к.ф.-м.н., доц. Слов’янського державного 
педагогічного університету  

 
с. 2. «Інформатика та кібернетика»: 
 

1. Згуровський  
Михайло Захарович  
голова  

д.т.н., проф., академік НАН України, ректор 
Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут” 
 

2. Куценко  
Олександр Сергійович  
заступник голови  

д.т.н., проф., зав. каф. системного аналізу та 
управління Національного технічного університету 
“Харківський політехнічний інститут” 
 

3. Федасюк 
Дмитро Васильович  
заступник голови  
 

д.т.н., проф., зав. каф. програмного забезпечення 
Національного університету “Львівська політехніка” 
 

4. Теленик 
Сергій Федорович  
вчений секретар 

д.т.н., проф., зав. каф. автоматизованих систем 
обробки інформації і управління Національного 
технічного університету України “Київський 
політехнічний інститут”  
 

 
Члени секції: 

   
5. Алексієв 

Олег Павлович  
д.т.н., прф., зав. каф. мехатроніки автотранспортних 
засобів Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету  
 

6. Андрієнко 
Володимир Миколайович  

д.е.н., проф., зав. каф. інформаційних систем 
управління Донецького національного університету 
 

7. Анісімов 
Анатолій Васильович 

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. математичної інформатики, 
декан кібернетики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
 

8. Глибовець 
Микола Миколайович  

д.ф.-м.н., зав. каф. інформатики Національного 
університету “Києво-Могилянська академія” 
 

9. Дивак 
Микола Петрович  

д.т.н. проф., декан факультету комп’ютерних 
інформаційних технологій Тернопільського 
національного економічного університету   
 

10. Довбиш 
Анатолій Степанович   

д.т.н., доц., каф. інформатики Сумського державного 
університету  

11. Єреємєєв 
Володимир Сергійович 

д.т.н., проф., зав. каф. інформатики і кібернетики 
Мелітопольського державного педагогічного 
університету  

12. Кісельова 
Олена Михайлівна  

д.ф.-м.н., зав. каф. обчислювальної математики та 
математичної кібернетики Дніпропетровського 
національного університету 



13. Клебанова 
Тамара Степанівна  

д.е.н., проф., зав. каф. економічної кібернетики 
Харківського національного економічного 
університету 
 

14. Ковалевський 
Сергій Вадимович  

д.т.н., проф., зав. каф. технології і управління 
виробництвом Донбаської державної 
машинобудівної академії  
 

15. Ладанюк 
Анатолій Петрович  

д.т.н. проф. зав. каф. автоматизації і комп’ютерно-
інтегрованих систем Національного університету 
харчових технологій  
 

16. Литвин 
Олег Миколайович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. прикладної математики 
Української інженерно-педагогічної академії 
 

17. Ляхов 
Олександр Логвинович  

д.т.н., проф., зав. каф. комп’ютерних та 
інформаційних технологій Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія 
Кондратюка 
 

18. Ляшенко 
Борис Миколайович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. прикладної математики та 
інформатики Житомирського державного 
університету імені Івана Франка 
 

19. Михальов  
Олександр Ілліч  

д.т.н., проф., зав. каф. інформаційних технологій і 
систем Національної металургійної академії України 
 

20. Мокін 
Борис Іванович  

д.т.н., проф., академік АПН України, ректор 
Вінницького національного технічного університету 
 

21. Нестеренко 
Сергій Анатолійович  

д.т.н., проф., директор Інституту комп’ютерних 
систем Одеського національного технічного 
університету   
 

22. Одрехівський 
Микола Васильович  

к.т.н., доц., зав. каф. інноватики та економічної 
кібернетики Дрогобицького державного 
педагогічного університету 
 

23. Павлов 
Олександр Анатолійович  

д.т.н., проф., декан факультету інформаційно-
обчислювальної техніки Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний 
інститут” 
 

24. Панішев 
Анатолій Васильович  

д.т.н., проф., зав. каф. інформатики та комп’ютерного 
моделювання Житомирського держаного 
технологічного університету 
 

25. Петров 
Едуард Георгійович  

д.т.н., проф., зав. каф. системотехніки Харківського 
національного університету радіоелектроніки  
 

26. Романенко 
Віктор Демидович  

д.т.н., проф. каф. математичних методів системного 
аналізу Інституту проблем системного аналізу 
Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут” 



27. Самойленко 
Микола Іванович  

д.т.н., проф., зав. каф. прикладної математики і 
інформаційних технологій Харківської національної 
академії міського господарства 
 

28. Святний 
Володимир Андрійович  

д.т.н., проф., зав. каф. електронних обчислювальних 
машин Донецького національного технічного 
університету  
 

29. Соколов 
Олександр Юрійович  

д.т.н., проф., зав. каф. інформатики Національного 
аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського 
“Харківський авіаційний інститут” 
 

30. Соколовський  
Ярослав Іванович  

д.т.н., проф., зав. каф. обчислювальної техніки і 
моделювання технологічних процесів Національного 
лісотехнічного університету України 
 

31. Сорока 
Леонід Степанович  

д.т.н., проф., декан факультету комп’ютерних наук 
Харківського національного університету                          
ім. В.Н.Каразіна 
 

32. Стрепко 
Ігор Теодорович  

к.т.н., доц., декан факультету комп’ютерної 
поліграфічної інженерії Української академії 
друкарства 
 

33. Тарасенко 
Володимир Петрович  

д.т.н., проф., зав. каф. спеціалізованих комп’ютерних 
систем Національного технічного університету 
України “Київський політехнічний інститут” 
 

34. Федорук 
Павло Іванович  

к.т.н., доц., директор Центру інформаційних 
технологій Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника 
 

35. Шамровський  
Олександр Дмитрович  

д.ф.-м.н., проф. каф. програмного забезпечення 
автоматизованих систем Запорізької державної 
інженерної академії 
 

36. Шумейко 
Олександр Олексійович 

д.т.н., проф. каф. програмного забезпечення та 
обчислювальної техніки Дніпродзержинського 
державного технічного університету 
 

37. Якуб  
Євген Соломонович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. економічної кібернетики 
Одеського державного економічного університету 

 
с. 3 “Загальна фізика”:  
 
1. Горобець  

Юрій Іванович  
голова 
 

д.ф.м.-н., проф., член-кор. АПН України, заступник 
директора Інституту магнетизму НАН України та 
МОН України 
 

2. Гермаш  
Людмила Павлівна  
заступник голови 

д.т.н., зав. каф. загальної фізики та фізики твердого 
тіла Національного технічного університету 
України “Київський політехнічний інститут” 
 
 



3. Стахіра  
Йосиф Михайлович  
заступник голови 
 

д.ф.м.н., проф., зав. каф. фізики напівпровідників 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка 
 

4. Джежеря  
Юрій Іванович 
вчений секретар  

д.ф.-мн., проф. Інституту магнетизму МОН і НАН 
України 

 
Члени секції: 

 
5. Азарєнков 

Микола Олексійович  
д.ф.-м.н., проф., зав. каф. матеріалів 
реакторобудування Харківського національного 
університету ім. В.Н.Каразіна 
 

6. Ангельський 
Олег В’ячеславович  

д.ф.-м.н., проф., декан інженерно-технічного 
факультету Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 
 

7. Бержанський  
Володимир Наумович 
 

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. експериментальної 
фізики, проректор із наукової роботи Таврійського 
національного університету                     ім. 
В.І.Вернадського 
 

8. Богорош 
Олександр Терентійович  

д.т.н., проф.. каф. прикладної фізики Національного 
технічного університету України “Київський 
політехнічний інститут” 
 

9. Влох 
Ростислав Орестович   

д.ф.-м.н., проф., заступник директора Інституту 
фізичної оптики МОН України 
 

10. Гранкін 
Віктор Павлович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф.  інформатики 
Приазовського державного технічного університету 
 

11. Дідух 
Леонід Дмитрович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. фізики Тернопільського 
державного технічного університету імені Івана 
Пулюя 
 

12. Клепіков  
В’ячеслав Федорович 

д.ф.-м.н., проф., член-кор. НАН України, директор 
Інституту електрофізики і радіаційних технологій 
НАН України 
 

13. Козицький  
Сергій Васильович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. теоретичної механіки 
Одеської національної морської академії 
 

14. Курмашев 
Шаміль Дамашевич  

д.ф-м.н., проф., зав. лабораторією сенсорної 
електроніки і надійності електронної техніки 
Одеського національного університету імені 
І.І.Мечникова 

15. Кучко 
Андрій Миколайович   

к.ф.-м.н., доц., зав. каф. теоретичної фізики 
Донецького національного університету 
 

16. Лазур 
Володимир Юрійович  

д.ф.-м.н., проф., декан фізичного факультету, зав. 
каф. теоретичної фізики Ужгородського 
національного університету  



17. Мельничук 
Ігор Олександрович  

к.ф.-м.н., доц., зав. від. фізики магнітних явищ та 
високотемпературної надпровідності Донецького 
національного університету 
 

18. Мельничук 
Олександр Володимирович  

д.ф.-м.н., проф., проректор із наукової роботи та 
міжнародних зв’язків Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя  
 

19. Молодкін  
Вадим Борисович 

д.ф.-м.н., проф., член-кор. НАН України, зав. 
відділом теорії твердого тіла Інституту 
металофізики ім. Курдюмова НАН України 
 

20. Оболенський  
Михайло Олександрович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. фізики низьких 
температур Харківського національного 
університету ім. В.Н.Каразіна 
 

21. Одінцов 
Валентин Володимирович  

д.ф.-м.н., проф. каф. фізики Херсонського 
державного університету 
 

22. Пелещак 
Роман Михайлович  

д.ф.-м.н, проф., зав. каф. загальної фізики 
Дрогобицького державного педагогічного 
університету 
 

23. Покутній  
Сергій Іванович  

д.ф.-.м.н., проф., зав. каф. теоретичної фізики 
Житомирського державного університету імені 
Івана Франка 
 

24. Поперенко 
Леонід Васильович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. оптики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
 

25. Равлик 
Анатолій Георгійович  

д.ф.-м.н., проф. каф. фізики металів та 
напівпровідників Національного технічного 
університету “Харківський політехнічний інститут” 
 

26. Руденко 
Олександр Пантелеймонович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. загальної фізики 
Полтавського державного педагогічного 
університету імені В.Г.Короленка 
 

27. Скалозуб  
Володимир Васильович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. квантової макрофізики 
Дніпропетровського національного університету 
 

28. Сторіжко 
 Володимир Юхимович 

д.ф.-м.н., проф., академік НАН України, директор 
Інституту прикладної фізики НАН України 
 

29. Тулупенко 
Віктор Миколайович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. фізики Донбаської 
державної машинобудівної академії 
 

30. Узбінський  
Сергій Борисович  

д.ф.-м.н., проф. каф. напівпровідникової 
електроніки Національного університету 
“Львівська політехніка” 

31. Шопа 
Ярослав Іванович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. загальної фізики 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка 

 



с. 4 «Ядерна фізика, радіофізика та астрономія»: 
 
1. Залюбовський  

Ілля Іванович 
голова  

д.ф.-м.н., проф., член-кор. НАН України, проректор з 
наукової роботи Харківського національного 
університету   ім. В.Н. Каразіна 
 

2. Андронов  
Іван Леонідович 
заступник голови 

д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри вищої і прикладної 
математики Одеського національного морського 
університету 
 

3.  Катрич 
Віктор Олександрович  
вчений секретар 

д.ф.-м.н., проф., заступ. проректора з наукової 
роботи, зав. кафедри фізичної та біомедичної 
електроніки та комплексних інформаційних 
технологій Харківського національного університету 
ім. і В.Н. Каразіна 

 
Члени секції: 

 
4. Аркуша 

Юрій Васильович  
 

д.ф.-м.н., проф. каф. фізичної та біомедичної 
електроніки та комплексних інформаційних 
технологій Харківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна 
 

5. Ваврух  
Маркіян Васильович 

д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри астрофізики 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка 
 

6. Волощук 
Юрій Іванович  

д.т.н., професор кафедри системи зв’язку 
Харківського національного університету 
радіоелектроніки 
 

7. Голубничий 
 Петро Іванович  

д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри фізики 
Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля 
 

8. Горобець  
Микола Миколайович   
 

д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри прикладної 
електродинаміки Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна 
 

9. Денищик 
Юрій Сергійович  

д.т.н., проф., директор державного міжвузівського 
центру лазерно-локаційних спостережень штучних 
супутників Землі Донбаського державного 
технічного університету 
 

10. Дробахін 
Олег Олегович  

д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри комп’ютерної 
радіофізики Дніпропетровського національного 
університету 
 

11. Каретніков 
Валентин Григорович   

д.ф.-м.н., проф. каф. астрономії Одеського 
національного університету ім. І.І. Мечникова 
 

12. Карнаухов 
Іван Михайлович  
 

д.ф.-м.н., проф., заст. директора Національного 
наукового центру «ХФТІ» НАН України 



13. Колчигін 
Микола Миколайович 

д.ф.-м.н., проф., завідувач кафедри теоретичної 
радіофізики Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна 
 

14. Коноваленко  
Олександр Олександрович  
 

д.ф.-м.н., проф., академік НАН України, зав. відділом 
Радіоастрономічного інституту              НАН України 
 

15. Масалов 
Сергій Олександрович  
 

д.ф.-м.н., проф., зав. відділом Інституту радіофізики 
та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України 
 

16. Погарський  
Сергій Олександрович   
 

д.ф.-м.н., проф. каф. фізики надвисоких частот 
Харківського національного університету імені В.Н. 
Каразіна 
 

17. Прохоров 
Едуард Дмитрович  
 

д.ф.-м.н., проф. каф. фізичної та біомедичної 
електроніки та комплексних інформаційних 
технологій Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна 
 

18. Пуляєв 
Валерій Олександрович  

д.т.н., проф. каф. радіоелектроніки Національного 
технічного університету “Харківський політехнічний 
інститут” 
 

19. Шкуратов 
Юрій Григорович  

д.ф.-м.н., проф., директор НДІ астрономії 
Харківського національного університету імені В.Н. 
Каразіна 
 

20. Шульга 
Валерій Михайлович 
 

д.ф.-м.н., проф., академік НАН України, заст. 
директора Радіоастрономічного інституту         НАН 
України 
 

21. Шульга 
Олександр Васильович  
 

к.ф.-м.н., заступник директора з наукової роботи НДІ 
"Миколаївська астрономічна обсерваторія" 
 

22. Яковенко 
Володимир Мефодійович  
 

д.ф.-м.н., проф., академік НАН України,  директор 
Інституту радіофізики та електроніки 
ім. О.Я. Усикова НАН України 

 
с. 5 “Електроніка, радіотехніка та телекомунікаії”:  
 
1. Ільченко 

 Михайло Юхимович  
голова  

д.т.н., проф., член-кор. НАН України,  проректор із 
наукової роботи Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний 
інститут” 
 

2. Осадчук Володимир 
Степанович  
заступник голови 
 

д.т.н., проф., зав. каф. електроніки Вінницького 
національного технічного університету 

3. Мачуський 
Євген Андрійович  
вчений секретар 

д.т.н., проф., декан факультету інформаційної 
безпеки Національного технічного університету 
України “Київський політехнічний інститут” 

 
 



Члени секції: 
 

4. Аркуша 
Юрій Васильович  

д.ф.-м.н., проф. каф. фізичної та               
біомедичної електроніки Харківського 
національного університету                        ім. 
В.Н.Каразіна 
 

5. Баранов 
Порфирій Юхимович  

д.т.н., проф., зав. каф. радіотехнічних систем, 
директор Інституту радіоелектроніки і 
телекомунікацій Одеського національного 
політехнічного університету  
  

6. Браіловський  
Володимир Васильович  

к.ф.-м.н., доц., зав. каф. радіотехніки та 
інформаційної безпеки Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича   
 

7. Бунін 
Сергій Георгійович  

д.т.н., проф., зав. каф. телекомунікаційних систем 
Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут” 
 

8. Волосюк 
Валерій Костянтинович  

д.т.н., проф. каф. проектування радіоелектронних 
систем літальних апаратів Національного 
аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського 
“Харківський авіаційний інститут” 
 

9. Гімпілевич 
Юрій Борисович  

д.т.н., проф., зав. каф. радіотехніки 
Севастопольського національного технічного 
університету 
 

10. Готра 
Зенон Юрійович  

д.т.н., проф., зав. каф. електронних приладів 
Національного університету “Львівська 
політехніка”  
 

11. Данчук 
Віктор Дмитрович  

д.ф.-м.н., проф., декан факультету транспортних та 
інформаційних технологій, зав. каф. електроніки та 
обчислювальної техніки Національного 
транспортного університету 
 

12. Зорі 
Анатолій Анатолійович  

д.т.н., проф. зав. каф. радіотехніки Донецького 
національного технічного університету 
 

13. Кошевий  
Віталій Михайлович  

д.т.н., проф., зав. каф. морського радіозв’язку 
Одеської національної морської академії 
 

14. Крижановський  
Володимир Григорович  

к.-ф.-м.н., доц. каф. радіофізики Донецького 
національного університету 
 

15. Палагін  
Олександр Васильович 

д.т.н., проф., академік НАН України, заступник 
директора Інституту кібернетики  ім. 
В.М.Глушкова 

16. Поморова  
Оксана Вікторівна  

д.т.н., доц., проф. кафедри системного 
програмування Хмельницького національного 
університету 
 



17. Рябцев 
Анатолій Данилович  

д.т.н., проф. каф. електрометалургії Донецького 
національного технічного університету 
 

18. С’янов  
Олександр Михайлович  

д.т.н., проф., декан факультету електроніки та 
комп’ютерної техніки, зав. каф. апаратури 
радіоз’язку, радіомовлення та телебачення 
Дніпродзержинського державного технічного 
університету  
 

19. Сукач 
Георгій Олексійович  

д.ф.-м.н., проф. каф. загальної та технічної фізики 
Національного аграрного університету Кабінету 
Міністрів України 
 

20. Чурюмов  
Геннадій Іванович  

д.ф.-м.н., проф. каф. фізичних основ електронної 
техніки Харківського національного університету 
радіоелектроніки 
 

21. Шокало 
Володимир Михайлович  

д.т.н., проф., зав. каф. основ радіотехніки 
Харківського національного університету 
радіоелектроніки 

 
с. 6 “Фізико-технічні проблеми матеріалознавства”:  
 

1. Остафійчук  
Багдан Костянтинович  
голова  
 

д.ф.-м.н., проф.., член-кор. НАН України, зав. каф. 
матеріалознавства і новітніх технологій, ректор 
Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника  
 

2. Пугачов  
Анатолій Тарасович 
заступник голови 
  

д.ф.-м.н, проф., зав. каф. фізики металів та 
напівпровідників Національного технічного 
університету “Харківський політехнічний інститут” 
 

3. Ковальченко 
Михайло Савич  
заступник голови 
 

д.т.н., проф., зав. відділом термомеханічної обробки 
тугоплавких металів Інституту проблем 
матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН 
України 
 

4. Кіндрачук  
Мирослав Васильович  
вчений секретар 

д.т.н., проф., зав. каф. машинознавства 
Національного авіаційного університету  
 

 
Члени секції: 

 
5. Барчій 

Ігор Євгенович   
д.хім.н., проф. каф. неорганічної хімії 
Ужгородського національного університету 
 

6. Волошко  
Світлана Михайлівна  

д.т.н., проф. каф. фізики металів Національного 
технічного університету України “Київський 
політехнічний інститут” 
 

7. Гірін  
Олег Борисович  

д.т.н., проф. каф. енергетики Українського 
державного хіміко-технологічного університету 
  
 



8. Гладких 
Микола Тимофійович  

д.ф.-м.н., проф. Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна 
 

9. Головко  
Леонід Федорович 

д.т.н., проф. кафедри лазерної технології, 
конструювання машин та матеріалознавства 
Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут» 
 

10. Гусак 
Андрій Михайлович  

д.ф.-м.н., проф. каф. теоретичної фізики  
черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького  
 

11. Давидюк 
Георгій Євлампійович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. фізики твердого тіла 
Волинського національного університету імені Лесі 
Українки 
 

12. Данченко  
Валентин Миколайович 

д.т.н., проф. зав. каф. обробки металів тиском 
Національної металургійної академії України 
 

13. Дворкін 
Леонід Йосипович  

д.т.н., проф., зав. каф. технології будівництва 
виробів та матеріалознавства Національного 
університету водного господарства та 
природокористування  
 

14. Дейнеко 
Леонід Миколайович  

д.т.н., проф., зав. каф. термічної обробки металів 
Національної металургійної академії 
 

15. Дурягіна 
Зоя Антонівна   

д.т.н., проф. каф. прикладної фізики та інженерного 
матеріалознавства Національного університету 
“Львівська політехніка” 
 

16. Каплун 
Віталій Григорович  

д.т.н., проф. каф. машинознавства, директор 
Інституту трибології і матеріалознавства 
Хмельницького національного університету 
 

17. Кідалов 
Валерій Віталійович  

д.ф.-м.н., проф., директор Інституту      
нанотехнологій та інформатики Бердянського 
державного педагогічного університету 
 

18. Коваль 
Анатолій Данилович  

д.т.н., проф., перший проректор Запорізького 
національного технічного університету  
 

19. Колупаєв 
Борис Сергійович  

д.хім.н., проф., зав. каф. фізики Рівненського 
державного гуманітарного університету 
  

20. Копей 
Богдан Володимирович  

д.т.н., проф. каф. нафтогазового обладнання Івано-
Франківського національного технічного 
університету нафти і газу  
 

21. Криськов  
Цезарій Андрійович  

к.ф.-м.н., доц., зав. каф. фізики Кам’янець-
Подільського національного ун-ту ім. І.Огієнка 
 

22. Куцова  
Валентина Зінов’ївна  

д.т.н., проф., зав. каф. матеріалознавства 
Національної металургійної академії України 



23. Лусте 
Олег Янович  

д.ф.-м.н., доц., г.н.с. Інституту термоелектрики МОН 
та НАН України  
 

24. Ляшенко  
Борис Артемович 

д.т.н., проф., зав. лабораторії зміцнення поверхні 
елементів конструкцій Інституту проблем міцності 
ім. Г.С. Писаренка НАН України 
 

25. Милославський  
Олександр Григорович  

д.ф.-м.н., проф. каф. фізики твердого тіла та 
фізичного матеріалознавства Донецького 
національного університету 
 

26. Мудрий 
Степан Іванович  

д.ф.-м.н., проф., каф. фізики металів Львівського 
національного університету імені Івана Франка  
 

27. Новіков 
Анатолій Олександрович  

д.т.н., проф. каф. електроніки Вінницького 
національного технічного університету 
 

28. Панарін  
Валентин Євгенович 

д.т.н., с.н.с., зав. лабораторії термомеханічної 
обробки металів і сплавів Інституту металофізики 
ім.. Г.В. Курдюмова НАН України 
 

29. Савчук 
Андрій Йосипович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. фізики напівпровідників і 
наноструктур Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича   
 

30. Саленко 
Олександр Федорович  

д.т.н., проф., зав. каф. верстатів і верстатних 
комплексів Кременчуцького державного 
політехнічного університету імені Михайла 
Остроградського   
 

31. Семко 
Олександр Володимирович  

д.т.н., проф. зав. каф. архітектури та міського 
будівництва Полтавського національного технічного 
університету 
 

32. Сліпченко 
Микола Іванович  

к.т.н., проф., проректор із наукової роботи 
Харківського національного університету 
радіоелектроніки 
 

33. Стухляк 
Петро Данилович  

д.т.н., проф., декан факультету комп’ютерних 
технологій Тернопільського державного технічного 
університету імені Івана Пулюя 
 

34. Супрун 
Наталія Петрівна  

д.т.н., проф., зав. каф. матеріалознавства та 
технології переробки текстильних матеріалів 
Київського національного університету технологій 
та дизайну 
 

35. Сухенко 
 Юрій Григорович 

д.т.н., проф., зав. кафедри автомобільного 
транспорту, директор інженерно-технологічного 
інституту Університету „Україна” 
 

36. Шахбазов 
Яків Олександрович  

д.т.н., доц., проф. каф. технології матеріалів та 
поліграфічного машинобудування Української 
академії друкарства 



37. Федосов 
Анатолій Вікторович  

д.ф.-м.н., проф., проректор із науково-педагогічної 
роботи Луцького національного технічного 
університету 
 

38. Цмоць 
Володимир Михайлович  

д.ф.-м.н., проф. кафедри теоретичної фізики і МВ 
фізики Дрогобицького державного педагогічного 
університету 
 

39. Чейлях 
Олександр Петрович  

д.т.н., проф. каф. матеріалознавства і термообробки 
Приазовського державного технічного університету 
 

40. Чорноус 
Анатолій Миколайович  

д.ф.-м.н., доц., проф. каф. прикладної фізики 
Сумського державного університету  
 

41. Чугай 
Олег Миколайович  

д.т.н., проф. каф. фізики Національного 
аерокосмічного університету                               ім. 
М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний 
інститут” 

 
с. 7 “Енергетика та енергозбереження”:  
 
1. Праховник  

Артур Веніамінович  
голова секції 

д.т.н., проф., директор Інституту енергозбереження 
та енергоменеджменту Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний 
інститут” 
 

2. Мисак 
Йосип Степанович 
заступник голови 

д.т.н., проф., зав. каф. теплотехніки та теплових 
електричних станцій Національного університету 
“Львівська політехніка” 
 

3. Садовой  
Олександр Валентинович 
заступник голови 

д.т.н., зав. каф. електрообладнання, проректор із 
наукової роботи   Дніпродзержинського державного 
технічного університету  
 

4. Кириленко 
Олександр Васильович 
заступник голови 

д.т.н., проф., академік НАН України, директор 
Інституту електродинаміки НАН України 

5. Дешко 
Валерій Іванович 
заступник голови 

д.т.н., проф., зав. каф. енергозбереження та 
теплотехніки Національного технічного університету 
України “Київський політехнічний інститут” 

 
Члени секції: 

 
6. Артюх 

Станіслав Федорович  
д.т.н., проф., зав. каф. електроенергетики Української 
інженерно-педагогічної академії 
 

7. Басок 
Борис Іванович  

д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України Інституту 
технічної теплофізики НАН України 
 
 

8. Бекіров 
Ескендер Алімович 
 

к.т.н., доц., кафедри енергопостачання і фізики 
Національної академії природоохоронного та 
курортного будівництва  
 



9. Братута 
Едуард Георгійович  

д.т.н., проф., каф. теплотехніки Національного 
технічного університету “Харківський політехнічний 
інститут” 
 

10. Бурмістенков  
Олександр Петрович  

д.т.н., проф. каф. електромеханічних систем 
Київського національного університету  технологій 
та дизайну 
 

11. Буткевич 
Олександр Федорович  

д.т.н., г.н.с. Інституту електродинаміки НАН України 
 

12. Галай  
Микола Васильович  

д.т.н., проф., зав. каф. автоматики та електропривода 
Полтавського національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка 
 

13. Горбенко 
Геннадій Олександрович  

д.т.н., проф., зав. каф. аерокосмічної теплотехніки 
Національного аерокосмічного університету ім. 
М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут” 
 

14. Горлей 
Петро Миколайович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. електроніки і енергетики 
Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича   
 

15. Губинський  
Михайло Володимирович  

д.т.н., проф.. зав. каф. промислової теплоенергетики 
Національної металургійної академії України 
 

16. Дорошенко 
Олександр Вікторович  

д.т.н., проф. каф. технічної термодинаміки Одеської 
державної академії холоду 
 

17. Євнух 
Петро Сильвестрович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. енергоспоживання і 
комп’ютерних технологій в енергетиці 
Тернопільського державного технічного 
університету імені Івана Пулюя  
 

18. Єфімов  
Олександр В’ячеславович  

д.т.н., проф., зав. каф. парогенераторобудування 
Національного технічного університету 
“Харківський політехнічний інститут” 
 

19. Жежеленко 
Ігор Володимирович  

д.т.н., проф., зав. каф. енергопостачання 
промислових підприємств Приазовського 
державного технічного університету 
 

20. Заблодський 
Микола Миколайович  
 

к.т.н., доц., проректор із наукової роботи 
Донбаського державного технічного університету 
  

21. Заїка 
Володимир Терентійович  

д.т.н., проф. каф. систем електропостачання 
Національного гірничого університету  
 

22. Качан 
Юрій Григорович  

д.т.н., проф., зав. каф. енергетичного менеджменту 
Запорізької державної інженерної академії 
 

23. Кириченко 
Віталій Іванович  

д.т.н., проф. каф. електропривода Національного 
гірничого університету 
 
 



24. Костишин 
Володимир Степанович  

д.т.н., проф., зав. каф. електропостачання та 
електрообладнання промислових підприємств Івано-
Франківського національного технічного 
університету нафти і газу 
 

25. Лазурик 
Валентин Тимофійович  

д.ф.-м.н, с.н.с., зав. каф. моделювання систем і 
технологій Харківського національного університету  
ім. В.Н.Каразіна 
 

26. Лежнюк 
Петро Дем’янович  

д.т.н., проф., зав. каф. електричних станцій та систем 
Вінницького національного технічного університету  
 

27. Лук’янов 
Олександр Васильович  

д.т.н., проф., зав. каф. теплотехніки, 
теплогазопостачання і вентиляції Донбаської 
національної академії будівництва і архітектури 
 

28. Мазуренко 
Антон Станіславович  

д.т.н., проф., зав. каф. теплових електростанцій та 
енергозберігаючих технологій Одеського 
національного політехнічного університету   
 

29. Маляренко 
Віталій Андрійович  

д.т.н., проф. каф. електропостачання міст Харківської 
національної академії міського господарства 
 

30. Миронюк 
Іван Федорович  

д.хім.н., проф., проректор із наукової роботи 
Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника 
 

31. Михайлівський  
Віліус Ярославович  

д.ф.-м.н., с.н.с. Інституту термоелектрики НАН 
України та МОН України 
 

32.  Недопьокін 
Федір Вікторович  
 

д.т.н., проф. каф. фізики нерівноважних процесів, 
метрології і екології Донецького національного 
університету 
 

33. Письменний 
Євген Миколайович  

д.т.н., проф., декан теплоенергетичного факультету 
Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут” 
 

34. Савицький  
Микола Васильович  

д.т.н., проф., проректор із наукової роботи 
Придніпровської державної академії будівництва і 
архітектури  
 

35. Сивокобиленко 
Віталій Федорович  

д.т.н., проф., зав. каф. електростанцій Донецького 
національного технічного університету 
 

36. Сьомін 
Дмитро Олександрович  

д.т.н., проф. каф. гідро газодинаміки 
Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля 
 

37. Тевяшев 
Андрій Дмитрович  

д.т.н., проф., зав. каф. прикладної математики 
Харківського національного університету 
радіоелектроніки 
 
 



38. Федорейко 
Валерія Степановича  

д.т.н., проф., зав. каф. машинознавства 
комп’ютерних технологій Тернопільського 
національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка   
 

39. Федоровський 
Костянтин Юрійович  

д.т.н., проф., зав. каф. енергоустановок морських 
суден та споруд Севастопольського національного 
технічного університету 
 

40. Ханмамедов 
Серго Альбертович  

д.т.н., проф., зав. каф. суднових енергетичних 
установок Одеської національної морської академії 
 

41. Чермалих 
Валентин Михайлович  

д.т.н., проф. зав. каф. енергозбереження та 
теплотехніки Національного технічного університету 
України “Київський політехнічний інститут” 
 

42. Шевчук 
Володимир Гаврилович  

д.ф.-м.н., проф., зав. відділу Інституту горіння та 
нетрадиційних технологій Одеського національного 
університету імені І.І.Мечникова 

 
с. 8 “Технології видобутку та переробки корисних копалин”:  

 
1. Пройдак  

Юрій Сергійович  
голова 
 

д.т.н., проф., проректор із наукової роботи 
Національної металургійної академії України 

2. Пілов 
Петро Іванович  
заступник голови 
 

д.т.н.. проф., зав. каф. збагачення корисних 
копалин Національного гірничого університету 
 

3. Тараканов  
Аркадій Костянтинович  
вчений секретар 

д.т.н., проф. зав. каф. металургії чавуну 
Національної металургійної академії України  

 
Члени секції: 

 
4. Барг 

Ігор Мусійович  
д.г.-м.н., проф. каф. геології і гідрогеології 
Дніпропетровського національного університету 
 

5. Гасик 
 Михайло Іванович 

д.т.н., проф., зав. каф. електрометалургії 
Національної металургійної академії України 
 

6. Зоценко 
Микола Леонідович  

д.т.н., проф. зав. каф. видобування нафти, газу та 
геотехніки Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка 
 

7. Касьян  
Микола Миколайович  

д.т.н., проф., зав. каф. розробки родовищ корисних 
копалин Донецького національного технічного 
університету 
 

8. Колесник 
Микола Федорович  

д.т.н., проф. каф. металургії чорних металів 
Запорізької державної інженерної академії 
 
 



9. Кондрат 
Роман Михайлович  
 

д.т.н., проф., зав. каф. розробки та експлуатації 
нафтових і газових родовищ Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу  
 

10. Кравець 
Віктор Георгійович  

д.т.н., проф., зав. каф. геобудівництва та гірничих 
технологій  Національного технічного університету 
України “Київський політехнічний інститут” 
 

11. Купрін  
Віталій Павлович  

д.х.н., проф. каф. фізичної хімії  Українського 
державного хіміко-технологічного університету 
 

12. Левченко 
Геннадій Васильович  

д.т.н., проф., зав. каф. обробки металів тиском 
Дніпродзержинського державного технічного 
університету 
 

13. Литвинський  
Гаррі Григорович  

д.т.н., проф., зав. каф. будівельної геотехнології та 
гірничих споруд Донбаського державного 
технічного університету  
 

14. Логачов 
Євген Іванович  
 

д.т.н., проф. каф. підземної розробки родовищ 
корисних копалин Криворізького технічного 
університету 
 

15. Медовар 
Лев Борисович 

д.т.н., проф., зав. відділом фізико-хімічних основ 
електрошлакових технологій ІЕЗ ім. Патона НАН  
України  
 

16. Нємець 
Костянтин Аркадійович  

д.г.н., зав. каф. гідрогеології Харківського 
національного університету ім. В.Н.Каразіна 
 

17. Павлунь 
Микола Миколайович  

д.г.-м.н., проф., зав. каф. корисних копалин 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка 
 

18. Савчук 
В’ячеслав Степанович   

д.г.н., с.н.с., проф. каф. геології та розвідки 
родовищ корисних копалин Національного 
гірничого університету 
 

19. Товаровський 
Йосип Григорович  

д.т.н., проф., с.н.с. відділу металургії чавуну 
Інституту чорної металургії НАН України 
 

20. Томаш 
Олександр Анатолійович  

д.т.н., проф. каф. металургії чавуну Приазовського 
державного технічного університету 
 

21. Троянський 
Олександр Анатолійович  
 

д.т.н., проф., перший проректор, зав. каф. 
електрометалургії Донецького національного 
технічного університету 

 
с. 9 “Охорона навколишнього середовища”:  
 
1. Бар’яхтар  

Віктор Григорович 
голова 

д.ф.-м.н., проф., академік НАН України 
директор Інституту магнетизму НАН 
України та МОН України 
 



2. Еннан  
Аліб Абдул-Амідович  
заступник голови 

д.х.н., проф. директор Фізико-хімічного 
інституту захисту навколишнього 
середовища і людини МОН та НАН України 
 

3. Заграй 
Ярослав Михайлович 
заступник голови 

д.х.н., проф., директор Державного 
інженерно-екологічного комплексу 
Київського національного університету 
будівництва і архітектури 
 

4. Горобець 
Світлана Василівна 
вчений секретар 

д.т.н., проф., зав. навчально-наукової 
лабораторії фізичних та інформаційних 
технологій в біології та медицині 
Національного технічного університету 
України “Київський політехнічний інститут”  
 

5. Шихалєєва 
Галина Миколаївна  
вчений секретар 

к.х.н., зав. відділом моніторингу 
навколишнього середовища Фізико-
хімічного інституту захисту навколишнього 
середовища і людини МОН та НАН України 

 
Члени секції: 

 
6. Аверін 

Геннадій Вікторович  
д.т.н., проф., зав. каф. комп’ютерних систем 
моніторингу Донецького національного 
технічного університету 
 

7. Беспалова 
Світлана Володимирівна  

д.ф.-м.н., проф. каф. біофізики, проректор із 
наукової роботи Донецького національного 
університету 
 

8. Боков 
Володимир Олександрович 

д.г.н., проф., зав. каф. геоекології Таврійського 
національного університету ім. 
В.І.Вернадського 
 

9. Болонок  
Микола Іванович  

д.т.н., проф. каф. фізики нерівноважних 
процесів, метрології і екології Донецького 
національного університету 
 

10. Бондар 
Віктор Олександрович  

д.т.н., проф. кафедри екології Полтавського 
національного технічного університету імені 
Юрія Кондратюка 
 

11. Бровдій 
Василь Михайлович  

д.біол..н., проф., зав. каф. зоології 
Національного педагогічного університету ім. 
М.П.Драгоманова 
 

12. Гіроль 
Микола Миколайович  

д.т.н., проф., зав. каф. водовідведення, 
теплогазопостачання та вентиляції 
Національного університету водного 
господарства та природокористування  
 

13. Горова  
Алла Іванівна  

д.т.н., проф., зав. каф. екології Національного 
гірничого університету 
 



14.  Григорюк 
Іван Олександрович  
 

д.біол.н., проф. каф. екобіотехнологій, член-
кор. НАН України Національного авіаційного 
університету 
 

15. Гуменик  
Ілля Львович  

д.т.н., проф., зав. каф. відкритих гірничих 
робіт Національного гірничого університету 
 

16. Дзюбайло 
Андрій Григорович  

д.с.-г.н., проф., зав. каф. екології 
Дрогобицького державного педагогічного 
університету 
 

17. Дзюнзюк  
Борис Васильович  
 

д.т.н., проф., зав. каф. охорони праці 
Харківського національного університету 
радіоелектроніки  
 

18. Жидецький  
Валерій Цезарович  

к.т.н., доц., проф. каф. охорони праці і екології 
Української академії друкарства 
 

19. Звірковський  
Василь Миколайович  

д.б.н., проф. каф. геоботаніки, ґрунтознавства 
та екології Дніпропетровського національного 
університет 
 

20. Ісаєнко 
Володимир Миколайович  

д.біол.н., декан факультету екологічної 
безпеки Національного авіаційного 
університету 
 

21. Кобрін 
Віталій Миколайович  

д.т.н., проф., зав. каф. безпеки життєдіяльності 
Національного аерокосмічного університету 
ім. М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний 
інститут” 
 

22. Криницький  
Григорій Томкович  

д.б.н., проф., зав. каф. лісництва проректор із 
наукової роботи Національного лісотехнічного 
університету України 
 

23. Кушнір 
Володимир Мойсейович   

д.т.н., проф. каф. океанотехніки та 
кораблебудування Севастопольського 
національного технічного університету 
 

24. Лепіх 
Ярослав Ілліч  

д.ф.-м.н., проф., зав. лабораторією 
електронних, іонних і молекулярних процесів 
в напівпровідниках Одеського національного 
університету                           ім. І.І.Мечникова 
 

25. Матейчик 
Василь Петрович  

д.т.н., проф., декан автомеханічного 
факультету, зав. каф. екології Національного 
транспортного університету 
 

26. Мельников 
Борис Іванович  

к.т.н., проф., зав. каф. технології неорганічних 
речовин та екології Українського державного 
хіміко-технологічного університету 
 
 
 



27. Набівач  
Валентин Михайлович  

д.х.н., проф. каф. технології неорганічних 
речовин та екології Українського державного 
хіміко-технологічного університету 
 

28. Панаксюк 
Ігор Васильович  

д.т.н., проф., зав. каф. техногенної безпеки, 
проректор із науково-педагогічної діяльності 
Київського національного університету 
технологій та дизайну 
 

29. Решетов 
Іван Костянтинович  

д.г.-м.н., проф., каф. гідрогеології 
Харківського національного університету ім. 
В.Н.Каразіна 
 

30. Руденко 
Світлана Степанівна  

д.б.н., проф. каф. екології та                      
біомоніторингу Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича   
 

31. Саломатін  
Валерій Миколайович 
 

д.г.-м.н., проф., зав. каф. інженерної геології, 
підвалин і фундаментів Національної академії 
природоохоронного та курортного будівництва 
 

32. Семчук 
Ярослав Михайлович  

д.т.н., проф., зав. каф. безпеки життєдіяльності 
Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу  
 

33. Сіохін  
Валерій Дмитрович 

к.біол.н., доц., перший заступник директора 
Науково-дослідного інституту біорізноманіття 
наземних і водних екосистем України 
Мелітопольського державного педагогічного 
університету  
 

34. Смоляр 
Наталія Олексіївна  

к.біол.н., доц., зав. каф. екології та охорони 
довкілля Полтавського державного 
педагогічного університету імені 
В.Г.Короленка 
 

35. Соботович 
Емлен Володимирович   

д.ф.-м.н., проф., академік НАНУ, директор 
Інституту геохімії навколишнього середовища 
НАН та МНС України 
 

36. Стольберг 
Фелікс Володимирович  

д.т.н., проф., зав. каф. інженерної екології міст 
Харківської національної академії міського 
господарства 
 

37. Ткаченко 
Станіслав Йосипович  

д.т.н., проф., зав. каф. теплоенергетики 
Вінницького національного технічного 
університету 
 

38. Тучковенко 
Юрій Степанович  

д.г.н., с.н.с., проректор із наукової роботи 
Одеського державного екологічного 
університету 
 
 
 



39. Харченко 
Людмила Павлівна  

д.біол..н., проф., зав. каф. зоології 
Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С.Сковороди 
 

40. Царик 
Йосиф Володимирович  

д.біол..н., проф., зав. каф. зоології Львівського 
національного університету імені Івана Франка  
 

41. Чопик 
Володимир Іванович  

д.біол.н., проф. каф. екології Національного 
педагогічного університету ім. 
М.П.Драгоманова 
 

42. Чундак 
Степан Юрійович  

д.х.н., проф., зав. каф. екології і 
навколишнього середовища Ужгородського 
національного університету 
 

43. Шапорєв 
Валерій Павлович  

д.т.н., проф., зав. каф. хімічної техніки та 
промислової екології Національного 
технічного університету “Харківський 
політехнічний університет” 
 

44. Яворський  
Віктор Теофілович  

д.т.н., проф., зав. каф. хімічної технології 
неорганічних речовин Національного 
університету “Львівська політехніка” 

 
с. 10 “Механіка”:  

 
1. Баженов 

Віктор Андрійович  
голова 

д.т.н., проф. зав. каф. будівельної механіки 
Київського національного університету 
будівництва і архітектури 
 

2. Шульга 
Микола Олександрович 
заступник голови 

д.т.н., член-кор. НАН України,  професор 
кафедри опору матеріалів Київського 
національного університету будівництва і 
архітектури 
 

3. Дащенко 
Олександр Федорович  
заступник голови 
 

д.т.н., проф. Донецького національного 
технічного університету  

4. Пискунов 
Сергій Олегович  
вчений секретар 

к.т.н., доц. каф. будівельної механіки Київського 
національного університету будівництва і 
архітектури 
 

Члени секції: 
 

5. Бабенко 
Андрій Єлісеєвич  

д.т.н., проф. каф. динаміки та міцності машин 
Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут” 
 

6. Будак Валерій Дмитрович д.т.н., професор, ректор Миколаївського 
державного університету ім. 
В.О.Сухомлинського 
 
 



7. Виноградов 
Борис Володимирович 
 

д.т.н., проф., зав. каф. теоретичної механіки та 
опору матеріалів Українського державного 
хіміко-технологічного університету 
   

8. Григоренко  
Ярослав Михайлович 
 

д.т.н., проф., академік НАН України, каф. 
динаміки та міцності машин Національного 
технічного університету України “Київський 
політехнічний інститут” 
 

9. Дзюба  
Анатолій Петрович  

д.ф.-н., проф., зав. каф. прикладної механіки та 
біомеханіки Дніпропетровського національного 
університету 
 

10. Ковальчук 
Борис Іванович  

д.т.н., проф. каф. динаміки та міцності машин 
Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут” 
 

11. Кострицький 
Валерій Всеволодович  

д.т.н., проф., зав. каф. електромеханічних систем, 
проректор із наукової роботи Київського 
національного університету технологій та 
дизайну 
 

12. Кривень 
Василь Андрійович 

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. математичних методів в 
інженерії, Тернопільський державний технічний 
університет  
 

13. Кузьо 
Ігор Володимирович  

д.т.н., проф., зав. каф. теоретичної механіки 
Національного університету “Львівська 
політехніка” 
 

14. Лебедєв 
Анатолій Олексійович 
 

д.т.н., проф., академік НАН України, каф. 
динаміки та міцності машин Національного 
технічного університету України “Київський 
політехнічний інститут” 
 

15. Львов 
Геннадій Іванович  

д.т.н., проф., зав. каф. динаміки та міцності 
машин Національного технічного університету 
“Харківський політехнічний університет”  
 

16. Марчук 
Олександр Васильович  

д.т.н., проф.. каф. опору матеріалів та 
машинознавства Національного транспортного 
університету 
 

17. Мнацаканов 
Рудольф Георгійович  

д.т.н., проф. каф. виробництва, ремонту та 
матеріалознавства Національного транспортного 
університету  
 

18. Носко 
Павло Леонідович  

д.т.н., проф., зав. каф. машинознавства 
Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля 
 

19. Олійник 
Олександр Якович  

д.т.н., проф., член.-кор. НАН України, зав. каф. 
гідравліки та водовідведення  Київського 
національного ун-ту будівництва і архітектури 



20. Павленко  
Анатолій Васильович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. вищої математики 
Національної металургійної академії України  
 

21. Пацегон 
Микола Федорович  

д.ф.-м.н., проф. каф. теоретичної механіки 
Харківського національного університету ім. 
В.Н.Каразіна 
 

22. Регей 
Іван Іванович  

д.т.н., доц. каф. поліграфічних машин 
Української академії друкарства 
 

23. Ройзман 
Вілен Петрович  

д.т.н., проф., зав. каф. Прикладної механіки 
Хмельницького національного університету 
 

24. Самуся  
Володимир Ілліч  

д.т.н., проф., проф. каф. гірничої механіки 
Національного гірничого університету 
 

25. Солодов 
Валерій Григорович   

д.т.н., проф., зав. каф. теоретичної механіки і 
гідравліки Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету 
 

26. Стеблянко 
Павло  Олексійович 

д.ф.-м.н., проф.., зав. каф. вищої математики  
Дніпродзержинського державного технічного 
університету 
 

27. Сторожев  
Валерій Іванович  

д.т.н., проф., зав. каф. теорії пружності та 
обчислювальної математики Донецького 
національного університету 
 

28. Сулим 
Георгій Теодорович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. механіки Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
 

29. Сяський  
Андрій Олексійович  

д.т.н., проф., проф., зав. інформатики та 
прикладної математики Рівненського державного 
гуманітарного університету 
 

30. Філімоніхін 
Геннадій Борисович  

д.т.н., проф. каф. деталей машин та прикладної 
механіки Кіровоградського національного 
технічного університету  
 

31. Фомічов  
Петро Миколайович  

д.т.н., проф. Національного аерокосмічного 
університету ім. М.Є.Жуковського “Харківський 
авіаційний інститут” 
 

32. Хромов 
Володимир Гаврилович  

д.т.н., проф., зав. каф. технічної механіки та 
машинознавства Севастопольського 
національного технічного університету 
 

33. Шваб’юк  
Василь Іванович  

д.т.н., проф., проректор із наукової роботи 
Луцького національного технічного університету  
 

34. Шевченко 
Володимир Павлович 
 

д.ф.-м.н., проф., академік НАН України,  зав. каф. 
прикладної механіки та комп’ютерних 
технологій, ректор Донецького національного 
університету  



35. Шпачук 
Володимир Петрович  

д.т.н., проф., зав. каф. теоретичної і будівельної 
механіки Харківської національної академії 
міського господарства 
  

36. Ясній 
Петро Володимирович  

д.т.н., проф., ректор Тернопільського державного 
технічного університету імені Івана Пулюя   

 
с. 11 “Машинобудування”:  
 

1. Внуков  
Юрій Миколайович 
голова  

д.т.н., проф., проректор з наукової роботи 
Запорізького національного технічного 
університету 
 

2. Павленко 
Іван Іванович 
заступник голови 

д.т.н., проф., зав. каф. технології машинобудування 
Кіровоградського національного технічного 
університету 
 

3. Квасницький 
В'ячеслав Федорович 
заступник голови 
 

д.т.н., проф. каф. зварювального виробництва, 
проректор з наукової роботи Національного 
університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова 
 

4. Залога  
Вільям Олександрович 
заступник голови 
 

д.т.н., проф., зав. каф. технології 
машинобудування, металорізальних верстатів та 
інструментів Сумського державного університету  
 

5. Качан  
Олексій Якович 
вчений секретар 
 

д.т.н., проф., зав. каф. технології авіаційних 
двигунів Запорізького національного технічного 
університету 

 
Члени секції: 

 
6. Алієв  

Іграмотдин Сєражутдінович 
д.т.н., проф., проректор з наукової роботи 
Донбаської державної машинобудівної академії 
 

7. Арпентьев  
Борис Михайлович 

д.т.н., проф. каф. технології управління якістю у 
машинобудуванні Української інженерно-
педагогічної академії 
 

8. Братан 
Сергій Михайлович 

д.т.н., проф., зав. каф. технології машинобудування 
Севастопольського національного технічного 
університету 
 

9. Грабченко 
Анатолій Іванович 

д.т.н., проф., зав. каф. інтегрованих технологій 
машинобудування Національного технічного 
університету “Харківський політехнічний інститут” 
 

10. Гусєв 
Володимир Владиленович 

д.т.н., проф., зав. каф. металорізальні верстати та 
інструменти Донецького національного технічного 
університету 
 
 
 



11. Дащенко  
Олександр Федорович 

д.т.н., проф., директор Інституту 
машинобудування, зав. каф. динаміки, міцності 
машин та опору матеріалів Одеського 
національного технічного університету 
 

12. Долматов 
 Анатолій Іванович 

д.т.н., проф., зав. каф технології виробництва 
двигунів літальних апаратів Національного 
аерокосмічного університету                             ім. 
М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний 
інститут” 
 

13. Дідух  
Володимир Федорович 

д.т.н., проф. Інституту неперервного навчання 
Луцького національного технічного університету 
 

14. Заплетніков  
Ігор Миколайович 

д.т.н., проф., зав. каф обладнання харчового 
виробництва Донецького національного 
університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського 
 

15. Зенкін  
Микола Анатолійович 

д.т.н., проф. каф. інженерної механіки Київського 
національного університету технологій та дизайну 
 

16. Іскович-Лотоцький  
Ростислав Дмитрович 

д.т.н., проф., зав. каф металорізальних верстатів та 
обладнання автоматизованих виробництв 
Вінницького національного технічного 
університету 
 

17. Іщенко  
Анатолій Олексійович 

д.т.н., проф., зав. каф механічного обладнання 
заводів чорної металургії Приазовського 
державного технічного університету 
 

18. Кириченко  
Євген Олексійович 

д.т.н., проф. каф. гірничої механіки Національного 
гірничого університету 
 

19. Куліков  
Юрій Андрійович 

д.т.н., проф. каф. автомобілів Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля 
 

20. Клименко  
Сергій Анатолійович 

д.т.н., проф., заступник директора Інституту 
надтвердих матеріалів НАН України 
 

21. Кузнєцов  
Валерій Дмитрович 

д.т.н., проф., зав. каф відновлення деталей машин  
Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут” 
 

22. Маслов  
Олександр Гаврилович 

д.т.н., проф., зав. каф конструювання машин та 
технологічного обладнання Кременчуцького 
державного політехнічного університету      імені 
Михайла Остроградського 
 

23. Мельничук  
Петро Петрович 

д.т.н., проф., зав. каф технології машинобудування 
та конструювання технічних систем 
Житомирського державного технологічного 
університету  
 



24. Михайлов  
Олександр Миколайович 

д.т.н., проф., зав. каф. технології машинобудування 
Донецького національного технічного університету 
 

25. Олександренко  
Віктор Петрович 

д.т.н., проф. каф. машинознавства Хмельницького 
національного університету 
 

26. Онищенко  
Олександр Григорович 

д.т.н., проф., зав. каф. будівельних машин і 
обладнання Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка 
 

27. Полонський  
Леонід Григорович  

д.т.н., проф., заст. зав. каф. технології 
машинобудування та конструювання технічних 
систем Житомирського державного технологічного 
університету 
 

28. Рогатинський  
Роман Михайлович 

д.т.н., проф., проректор з наукової роботи 
Тернопільського державного технічного 
університету імені Івана Пулюя 
 

29. Сало 
 Василь Михайлович 

д.т.н., проф., декан факультету 
сільськогосподарського машинобудування 
Кіровоградського національного технічного 
університету 
 

30. Суглобов  
Володимир Васильович 

д.т.н., проф., зав. каф. підйомно-транспортних 
машин і деталей машин Приазовського державного 
технічного університету 
 

31. Стоцько 
Зіновій Антонович 

д.т.н., проф., директор Інституту інженерної 
механіки та транспорту Національного 
університету “Львівська політехніка” 
 

32. Тарелін  
Анатолій Олексійович 

д.т.н., член-кор. НАН України, проф. Інституту 
проблем машинобудування НАН України  
 

33. Топольницький 
Петро Володимирович 

д.т.н., проф., зав. каф. поліграфічних машин 
Української академії друкарства 
 

34. Тимофєєв 
Юрій Вікторович 

д.т.н., проф., зав. каф. технології машинобудування 
та металорізальних верстатів “Харківський 
політехнічний інститут” 
 

35. Титов  
В'ячеслав Андрійович 

д.т.н., проф., зав. каф. обробки металів тиском 
Національного технічного університету “Київський 
політехнічний інститут” 
 

36. Федорович Володимир 
Олексійович 

д.т.н., проф. каф. інтегрованих технологій 
машинобудування Національного технічного 
університету “Харківський політехнічний інститут” 
 

37. Яхно 
Олег Михайлович 

д.т.н., проф., зав. каф. прикладної 
гідроаеромеханіки і механотроніки Національного 
технічного університету “Київський політехнічний 
інститут” 



38. Утутов  
Миколай  Лазаревич 

д.т.н., проф. каф. машинознавства 
Східноукраїнського національного університету  
ім.. Володимира Даля 
 

39. Равська  
Наталія Сергіївна 

д.т.н., проф., зав. каф. інструментального 
виробництва Національного технічного 
університету “Київський політехнічний інститут” 

 
с. 12 “Приладобудування”:  

 
1. Анатичук 

Лук’ян Іванович 
голова   

д.ф.-м.н., проф., академік НАН України, директор 
Інституту термоелектрики НАН України та МОН 
України 
 

2. Скрипнк  
Юрій Олексійович 
заступник голови 

д.т.н., проф. каф. автоматизації та комп’ютерних 
систем Київського національного університету 
технологій та дизайну  
 

3. Тимчик 
Григорій Семенович  
заступник голови 

д.т.н., проф., декан приладобудівного факультету 
Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут” 
 

4. Воронов 
Сергій Олександрович – вчений 
секретар 

д.т.н., проф., зав. каф. прикладної фізики 
Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут” 

 
Члени секції: 

 
5. Гордієнко 

Юрій Омелянович  
д.ф.-м.н., проф., зав. каф. мікроелектроніки, 
електронних приладів та пристроїв  Харківського 
національного університету радіоелектроніки 
 

6. Данилов  
Володимир Васильович  
 

д.т.н., проф., зав. каф. радіофізики Донецького 
національного університету 

7. Качанов 
Петро Олексійович  

д.т.н., проф., зав. каф. автоматики та управління в 
технічних системах Національного технічного 
університету “Харківський політехнічний інститут” 
 

8. Кондрашов 
Сергій Іванович  

д.т.н., проф., зав. каф. вимірювально-інформаційної 
техніки Національного технічного університету 
“Харківський політехнічний інститут” 
 

9. Копп 
Вадим Якович  

д.т.н., проф., зав. каф. автоматизованих прикладних 
систем Севастопольського національного 
технічного університету 
 

10. Кухарчук 
Василь Васильович  

д.т.н., проф., зав. каф. теоретичної електротехніки та 
електричних вимірювань Вінницького 
національного технічного університету  
 

11. Луцик 
Ярослав Теодорович  

д.т.н., проф. каф. інформаційно-вимірювальних 
технологій Національного університету “Львівська 
політехніка” 



12. Манько  
Олексій Васильович  

к.т.н., доц., зав. каф. технології матеріалів та 
поліграфічного машинобудування Української 
академії друкарства 
 

13. Мирошников 
Вадим Володимирович  

д.т.н., проф., каф. приладів Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля 
 

14. Шаповалов 
Валентин Дмитрович  

к.т.н., директор Науково-дослідного та проектно-
конструкторського інституту “Іскра” 
 

15. Шинкарук 
Олег Миколайович  

д.т.н., проф., зав. каф. радіотехніки Хмельницького 
національного університету 
 

16. Шматько 
Олександр Олександрович  

д.ф.-м.н., проф., Харківського національного 
університету ім. В.Н.Каразіна 
 

17. Яворський  
Богдан Іванович  

д.т.н., проф., с.н.с., зав. каф.  біотехнічних систем 
Тернопільського державного технічного 
університету імені Івана Пулюя 

 
с. 13 “Аерокосмічна техніка і транспорт”:  

 
1. Гайдачук  

Олександр Віталійович  
голова  

д.т.н., проф., проректор із наукової роботи 
Національного аерокосмічного університету ім. 
М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний 
інститут” 
 

2. Дронь 
Микола Михайлович  
заступник голови 
 

д.т.н., проф., проректор із наукової роботи 
Дніпропетровського національного університету 

3. Дмітрієв 
Микола Миколайович  
заступник голови 
 

д.т.н., проф., проректор із наукової роботи 
Національного транспортного університету 

4. Єпіфанов 
Сергій Валерійович  
вчений секретар 

д.т.н., проф., зав. каф. конституції авіаційних 
двигунів Національного аерокосмічного 
університету ім. М.Є.Жуковського “Харківський 
авіаційний інститут” 

 
Члени секції: 

 
5. Богомолов 

Віктор Олександрович  
д.т.н., проф., заступник ректора з наукової роботи 
Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету  
 

6. Воркут 
Тетяна Анатоліївна  

д.т.н., проф. каф. транспортного права, системного 
аналізу та логістики Національного транспортного 
університету  
 

7. Воробйов 
Юрій Леонідович  

д.т.н., проф., зав. каф. теорії і проектування корабля 
Одеського національного морського університету 
 
 



8. Горобець 
Микола Миколайович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. прикладної 
електродинаміки Харківського національного 
університету ім. В.Н.Каразіна 
 

9. Горожанкін 
Сергій Андрійович  

д.т.н., проф., зав. каф. автомобілів та автомобільного 
господарства Донбаської національної академії 
будівництва і архітектури 
 

10. 
 

Губенко 
Володимир Костянтинович  

д.т.н., проф., зав. каф. технологій міжнародних 
перевезень і логістики Приазовського державного 
технічного університету 
 

11. Гутаревич 
Юрій Феодосійович  

д.т.н., проф., зав. каф. двигунів та теплотехніки 
Національного транспортного університету  
  

12. Джур 
Євген Олексійович 
 
 

д.т.н., проф., зав. каф. технології виробництва 
ракетно-космічних літальних апаратів 
Дніпропетровського національного університету 

13. Доля 
Віктор Костянтинович  

д.т.н., проф., зав. каф. транспортних систем і 
логістики Харківської національної академії 
міського господарства 
 

14. Збруцький 
Олександр Васильович  

д.т.н., проф., декан факультету авіаційних і 
космічних систем Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний 
інститут” 
 

15. Квасніков 
Володимир Павлович  

д.т.н., проф. каф. інформаційних технологій 
Національного авіаційного університету 
 

16. Лапкіна 
Інна Олександрівна  

д.е.н., проф., зав. каф. системного аналізу і 
логістики Одеського національного морського 
університету 
 

17. Лепіхін  
Петро Павлович 
 
 

д.ф-м.н., проф., заступник директора з наукової 
роботи Інституту проблем міцності                    ім. 
С.Г. Писаренка НАН України 

18. Майборода 
Олександр Миколайович  

д.т.н., проф. каф. управління судном Київської 
державної академії водного транспорту імені 
гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 
 

19. Матейчик 
Василь Петрович  

д.т.н., проф., декан автомеханічного факультету, зав. 
каф. екології Національного транспортного 
університету   
 

20. Махуренко 
Геннадій Сергійович  

д.е.н., проф., зав. каф. інформаційних технологій 
Одеського національного морського університету 
 

21. Оксень 
Євген Іванович  

д.т.н., проф., декан автомобільно-дорожнього 
інституту Донецького національного технічного 
університету 
 



22. Омельяненко 
Віктор Іванович  

д.т.н., проф., зав. каф. електричного транспорту та 
тепловозобудування Національного технічного 
університету “Харківський політехнічний інститут” 
 

23. Панченко 
Олег Михайлович  

д.т.н., проф. каф. аеропортів Національного 
транспортного університету   
 

24. Сахно 
Володимир Прохорович  

д.т.н., проф., зав. каф. автомобілів Національного 
транспортного університету   
 

25. Торлін 
Вадим Миколайович  

д.т.н., зав. каф. автомобільного транспорту 
Севастопольського національного технічного 
університету 
 

26. Фролов 
Геннадій Олександрович 
 
 

д.т.н., керівник науково-технічного центру ракетно-
космічного матеріалознавства НТЦ «ІПМ-Космос», 
зав. відділом Інституту проблем матеріалознавства 
ім. І.М. Францевича НАН України 
 

27. Харченко 
Володимир Петрович  

д.т.н, проф., проректор із наукової роботи 
Національного авіаційного університету  
 

28. Цимбал 
Микола Миколайович  

д.т.н., проф., декан факультету морського 
судноводіння Одеської національної морської 
академії 

 
с. 14 “Технології будівництва дизайн, архітектура”:  

 
1. Гончаренко 

Дмитро Федорович 
голова секції 

д.т.н., проф., проректор із наукової роботи 
Харківського державного технічного університету 
будівництва та архітектури  
 

2. Кривенко 
Павло Васильович  
заступник голови 

д.т.н., проф., директор Науково-дослідного 
інституту в’яжучих речовин і матеріалів 
Київського національного університету 
будівництва і архітектури 
 

3. Березненко 
Микола Петрович 
заступник голови 

д.т.н., проф., зав. каф. технології та конструювання 
швейних виробів Київського національного 
університету технологій та дизайну 
 

4. Терновцев 
Віталій Омелянович 
вчений секретар 

д.т.н., проф. каф. водопостачання Київського 
національного університету будівництва і 
архітектури 

 
Члени секції: 

 
5. Бабич 

Євген Михайлович  
д.т.н., проф., зав. каф. інженерних конструкцій 
Національного університету водного 
господарства та природокористування 
 

6. Бляхарський  
Зіновій Ярославович  

д.т.н., проф., директор Інституту будівництва та 
інженерії довкілля Національного університету 
“Львівська політехніка” 



7. Бойчук 
Олександр Васильович  

к.мист., проф. каф. дизайну Харківської 
державної академії дизайну і мистецтв 
 

8. Вировий 
Валерій Миколайович 
 

д.т.н.. проф., зав. каф. виробництва будівельних 
конструкцій та виробів Одеської державної 
академії будівництва і архітектури 
 

9. Гомеляк 
Ігор Павлович  

д.т.н., проф. каф. дорожньо-будівельних 
матеріалів та хімії Національного транспортного 
університету 
 

10. Дворецький 
Олександр Тимофійович 
 

д.т.н., проф., зав. каф. архітектури будівель 
конструкцій та геометричного моделювання  
Національної академії природоохоронного та 
курортного будівництва 
 

11. Кірик 
Микола Дмитрович  

д.т.н., проф., зав. каф. деревообробного 
обладнання та інструментів Національного 
лісотехнічного університету України 
 

12. Мозговий 
Володимир Васильович  

д.т.н., проф., зав. каф. дорожньо-будівельних 
матеріалів та хімії Національного транспортного 
університету 
 

13. Мущанов 
Володимир Пилипович  

д.т.н., проф., проректор із наукової роботи 
Донбаської національної академії будівництва і 
архітектури 
 

14. Ніколаєнко 
Володимир Анатолійович  

д.т.н., проф., зав. каф. дизайну архітектурного 
середовища Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка 
 

15. Параска 
Георгій Борисович   
 

д.т.н., проф., проректор із наукової роботи 
Хмельницького національного університету 

16. Сердюк 
Василь Романович  

д.т.н., проф., зав. каф. менеджменту в 
будівництві, охорони праці і безпеки 
життєдіяльності Вінницького національного 
технічного університету    
 

17. Стоянов 
Володимир Васильович  

д.т.н., проф., зав. каф. металевих, дерев’яних та 
пластмасових конструкцій Одеської державної 
академії будівництва та архітектури   
 

18. Таранов 
Валентин Георгійович  

д.т.н., проф., зав. каф. механіки грунтів, 
фундаментів та інженерної геології Харківської 
національної академії міського господарства  
 

19. Тимохін 
Віктор Олександрович  

д.арх., проф., зав. каф. дизайну архітектурного 
середовища Київського національного 
університету будівництва і архітектури 

20. Шалений  
Василь Тимофійович  

д.т.н., проф. каф. технології будівельного 
виробництва Придніпровської державної академії 
будівництва та архітектури  



 
с. 15 “Біологія, біотехнології, харчування”:  

 
1. Українець 

Анатолій Іванович  
голова  
 

д.т.н., проф., академік АПН України, ректор 
Національного університету харчових технологій  

2. Божков 
Анатолій Іванович  
заступник голови 

д.біол.н., с.н.с., директор Інституту біології 
Харківського національного університету ім. 
В.Н.Каразіна 
 

3. Іваниця 
Володимир Олексійович  
заступник голови 

д.біол.н., проф., зав. каф. мікробіології та 
вірусології, проректор із наукової роботи 
Одеського національного університету імені 
І.І.Мечникова  
 

4. Ковбаса 
Володимир Миколайович  
вчений секретар 

д.т.н., проф., проректор із наукової роботи 
Національного університету харчових технологій  

 
Члени секції: 

 
5. Барановський 

Сергій Федорович  
д.ф.-м.н., проф. каф. фізики Севастопольського 
національного технічного університету 
 

6. Бовт 
Валентина Дем’янівна  

д.біол.н., проф., зав. каф. загальної та прикладної 
екології Запорізького національного університету  
 

7. Бойко  
Михайло Іванович  

д.біол.н., проф., зав. каф. фізіології рослин 
Донецького національного університету  
 

8. Бойко 
Анатолій Леонідович  

д.біол..н., проф., зав. каф. вірусології Київського 
національного університету  імені Тараса 
Шевченка 
 

9. Веремеєнко 
Сергій Іванович  

д.с./г.н., проф., зав. каф. агрохімії, ґрунтознавства 
та землеробства Національного університету 
водного господарства та природокористування 
 

10. Вінніченко 
Олександр Миколайович  

д.біол.н., проф. каф. фізіології рослин 
Дніпропетровського національного університету 
 

11. Грубінко 
Василь Григорович  

д.біол.н, проф., зав. каф. загальної біології 
Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка   
 

12. Данченко 
Олена Олександрівна  

к.х.н., доц., зав. каф. хімії та хімічної технології 
Мелітопольського державного педагогічного 
університету 
 

13. Дуган 
Олексій Мартем’янович  

д.біол.н., проф., декан факультету біотехнології і 
біотехніки Національного технічного університету 
України “Київський політехнічний інститут” 
 



14. Євстигнєєв 
Максим Павлович  

д.ф.-м.н., доц. каф. фізики Севастопольського 
національного технічного університету 
 

15. Іонов  
Ігор Анатолійович  

д.с./г.н.,проф., декан природничого факультету 
Харківського національного педагогічного 
університету імені Григорія Сковороди 
 

16. Каперльянц  
Леонід Вікторович  

д.т.н., проф., проректор із наукової роботи та 
міжнародних зв’язків Одеської національної 
академії харчових технологій 
 

17. Клещев 
Микола Федосович  

д.т.н., проф., зав. каф. біотехнології та аналітичної 
хімії Національного технічного університету 
“Харківський політехнічний інститут” 
 

18. Коцан 
Ігор Ярославович  

д.біол..н., проф., зав. каф. фізіології людини і 
тварин, ректор Волинського національного 
університету імені Лесі Українки 
 

19. Кошелєв 
Олександр Іванович І 

д.біол.н., проф., зав. каф. зоології 
Мелітопольського державного педагогічного 
університету 
 

20. Кур’ята  
Володимир Григорович   

д.біол.н., проф., зав. каф. біології Вінницького 
державного педагогічного університету  
 

21. Лизогуб 
Володимир Сергійович  

д.біол..н., проф., зав. каф. анатомії та фізіології 
людини і тварин Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького 
 

22. Макарчик  
Микола Юхимович  

д.біол..н., проф., директор Інституту фізіології 
Київського національного університету  імені 
Тараса Шевченка 
 

23. Манько  
Володимир Васильович  

д.біол.н., доц. каф. фізіології людини і тварин 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка 
 

24. Марченко 
Михайло Маркович  

д.біол.н., проф., декан біологічного факультету 
Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича   
 

25. Михайлов 
Валерій Михайлович  

д.т.н., проф., проректор із наукової роботи 
Харківського державного університету харчування 
та торгівлі  
 

26. Новіков 
Володимир Павлович  

д.хім.н., проф., зав. каф. технологій біологічно-
активних сполук , фармації та біотехнології 
Національного університету “Львівська 
політехніка” 
  

27. Остапенко 
Людмила Іванівна  

д.біол.н., проф., зав. каф. біохімії Київського 
національного університету  імені Тараса 
Шевченка  



28. Персічний 
Михайло Іванович  

д.т.н., проф., декан факультету ресторанно-
готельного та туристичного бізнесу Київського 
національного торговельно-економічного 
університету 
 

29. Притульська 
Наталія Володимирівна  

д.т.н., проф., проректор із наукової та методичної 
роботи Київського національного торговельно-
економічного університету 
 

30. Рожков  
Ігор Миколайович  

д.біол.н., проф., директор Інституту фізичної 
культури та спорту Миколаївського державного 
університету імені В.О.Сухомлинського 
 

31. Рудавська  
Ганна Богданівна  

д.с.-г.н., проф. каф. товарознавства та експертизи 
харчових продуктів Київського національного 
торговельно-економічного університету 
 

32. Рябченко 
Микола Олександрович  

д.біол.н., проф. каф. товарознавства і експертизи 
продовольчих товарів Донецького національного 
університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-
Барановського 
 

33. Сатарова 
Тетяна Миколаївна  

д.біол.н., проф., зав. каф. біотехнології та безпеки 
життєдіяльності Українського державного хіміко-
технологічного університету   
 

34. Соболєв  
Валерій Іванович  

д.біол..н., проф., зав. каф. фізіології людини і 
тварин Донецького національного університету 
 

35. Стадниченко 
Агнеса Полікарпівна  

д.біол.н., проф., зав. каф. зоології Житомирського 
державного університету імені Івана Франка 
 

36. Темур’янц  
Наталія Арменаківна 
 

д.біол.н., проф., каф. фізіології людини і тварин 
Таврійського національного університету ім. 
В.І.Вернадського 
 

37. Терновська 
Тамара Костянтинівна  

д.біол..н., зав. каф. біології Національного 
університету “Києво-Могилянська академія” 
 

38. Фекета  
Володимир Петрович  

д.біол.н., проф., зав. каф. нормальної та 
паталогічної фізіології Ужгородського 
національного університету 
 

39. Ходосовцев 
Олександр Іванович  

д.біол..н., проф., зав. каф. ботаніки Херсонського 
державного університету 
 

40. Юкало 
Володимир Глібович  

д.т.н., проф., декан факультету переробних і 
харчових технологій Тернопільського державного 
технічного університету імені Івана Пулюя 
 

41. Ярошенко  
Микола Миколайович  

д.біол.н., проф., зав. каф. зоології Донецького 
національного університету 
 

 



с. 16 “Хімія”: 
 
1. Піх 

Зорян Григорович  
голова  

д.хім.н., проф., проректор із наукової роботи 
Національного університету “Львівська 
політехніка” 
 

2. Холін 
Юрій Валентинович  заступник 
голови 

д.хім.н. проф., зав. каф. хімічного 
матеріалознавства Харківського національного 
університету ім. В.Н.Каразіна 
 

3. Голеус 
Віктор Іванович 
заступник голови 

д.т.н., проф., зав. каф. хімічної технології 
кераміки та скла Українського державного 
хіміко-технологічного університету 
 

4. Суберляк 
Олег Володимирович 
вчений секретар 

д.хім.н., проф., зав. каф. хімічної технології 
переробки пластмас Національного 
університету “Львівська політехніка” 

 
Члени секції: 

 
5. Авдєєнко 

Анатолій Петрович 
к.хім.н., проф., зав. каф. хімії і охорони праці 
Донбаської державної машинобудівної академії 
 

6. Астрелін 
Ігор Михайлович 

д.т.н., проф., декан хіміко-технологічного 
факультету Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний 
інститут” 
 

7. Базель 
Ярослав Рудольфович 

д.хім.н., проф., зав. каф. аналітичної хімії 
Ужгородського національного університету 
 

8. Барсуков 
В’ячеслав Зіновійович 

д.хім.н., проф. каф. електрохімічної енергетики 
та хімії Київського національного університету 
технологій та дизайну  
 

9. Веліченко 
Олександр Борисович 

д.хім.н., проф., зав. каф. фізичної хімії 
Українського державного хіміко-технологічного 
університету 
 

10. Воронов 
Станіслав Андрійович 

д.хім.н., проф., зав. каф. органічної хімії 
Національного університету “Львівська 
політехніка” 
 

11. Данилов 
Фелікс Йосипович 

д.хім.н., проф., зав. каф. фізичної хімії 
Українського державного хіміко-технологічного 
університету 
 

12. Донченко 
Маргарита Іванівна 

д.т.н., проф., каф. технології електрохімічних 
виробництв Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний 
інститут” 
 



13. Дяченко 
Володимир Данилович 

д.хім.н., проф., зав. каф. хімії та біохімії 
Луганського національного університету    імені 
Тараса Шевченка 
 

14. Зіновік 
Михайло Аркадійович 

д.хім.н., проф., зав. каф. екології та охорони 
навколишнього середовища Кіровоградського 
національного технічного університету 
 

15. Ілюха 
Микола Григорович  

д.т.н., проф., зав. каф. хімії, хімічної та харчової 
технології Української інженерно-педагогічної 
академії 
 

16. Каратєєв 
Арнольд Михайлович 

д.хім.н., проф., зав. каф. технології полімерних 
композиційних матеріалів та покриттів 
Національного технічного університету 
“Харківський політехнічний інститут” 
 

17. Кожухар 
Володимир Якович 

д.т.н., проф., зав. каф. технології неорганічних 
речовин та екології Одеського національного 
технічного університету 
 

18. Котур 
Богдан Ярославович 

д.хім.н., проф., проректор із наукової роботи 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка  
 

19. Ларін 
Василь Іванович 

д.хім.н., проф., директор Науково-дослідного 
інституту хімії, зав. від. фізичної хімії та 
електрохімії розчинів Харківського 
національного університету ім. В.Н.Каразіна 
 

20. Михальчук 
Володимир Михайлович 

д.хім.н., проф., зав. каф. фізичної хімії 
Донецького національного університету 
 

21. Мінаєв 
Борис Пилипович 

д.хім.н., проф., зав. каф. органічної хімії 
Черкаського національного університету     імені 
Богдана Хмельницького 
 

22. Ніколенко  
Микола Васильович  

д.хім.н., проф. зав. каф. загальної хімічної 
технології Українського державного хіміко-
технологічного університету   
 

23. Обушак 
Микола Дмитрович  

д.хім.н., проф., зав. каф. органічної хімії 
Львівського національного університету      імені 
Івана Франка 
 

24. Олексеюк 
Іван Дмитрович 

д.хім.н., проф. зав. каф. загальної та неорганічної 
хімії Волинського національного університету 
імені  Лесі Українки 
 

25. Приседський 
Вадим Вікторович  

д.хім.н., проф., зав. каф. загальної хімії  
Донецького національного технічного 
університету 
 



26. Сейфулліна 
Інна Йосифівна 

д.хім.н., проф., зав. каф. загальної хімії та 
полімерів Одеського національного університету 
ім. І.І.Мечникова 
 

27. Стефаник 
Юрій Васильович 

д.т.н., с.н.с., зав. відділу проблем геотехнології 
горючих копалин інституту геології та геохімії 
горючих копалин НАН України 
 

28. Тевтуль 
Ярема Юрійович 

д.хім.н., проф., зав. каф. фізичної хімії та екології 
хімічних виробництв Чернівецького 
національного університету ім. Ю.Федьковича 
 

29. Фреїк 
Дмитро Михайлович 

д.хім.н., проф., зав. каф. фізики і хімії твердого 
тіла, директор Фізико-хімічного інституту 
Прикарпатського національного університету 
імені  ВасиляСтефаника 
 

30. Хоботова 
Еліна Борисівна  

д.хім.н., проф., зав. каф. хімії Харківського 
національного автомобільно-дорожнього 
університету 
 

31. Чигиринець 
Олена Едуардівна 

д.т.н., проф. каф. порошкової металургії і захисту 
металів Національної металургійної академії 
України 
 

32. Шибанов 
Володимир Вікторович  

д.хім.н., проф., зав. каф. поліграфічних 
матеріалів і хімії Української академії 
друкарства 

 
с. 17 “Економіка”:  

 
1. Мазаракі 

Анатолій Антонович 
голова  

д.е.н., проф., академік АПН України, ректор 
Київського національного торговельно-
економічного університету 
 

2. Бородюк 
Володимир Михайлович 
заступник голови 

д.е.н., проф., член-кор. НАН України, директор 
Науково-дослідного інституту економічного 
розвитку  Київського національного 
економічного університету  
 

3. Денисенко 
Микола Павлович  
заступник голови 

д.е.н., проф. каф. економіки, обліку та аудиту 
Київського національного університету 
технологій та дизайну 
 

4. Пастухова 
Валентина Володимирівна  
вчений секретар 

д.е.н., проф., проректор із наукової та 
інноваційної діяльності Київського 
національного торговельно-економічного 
університету 
 

Члени секції: 
 

5. Бабич  
Володимир Петрович  

д.е.н., проф., зав. каф. економіки та менеджменту 
Харківського національного університету ім. 
В.Н.Каразіна 



6. Базилюк 
Антоніна Василівна  

д.е.н., проф., зав. каф. фінансів Національного 
транспортного університету 
 

7. Вартанян 
Василь Михайлович  

д.т.н., проф., зав. каф. економіко-математичного 
моделювання Національного аерокосмічного 
університету ім. М.Є.Жуковського “Харківський 
авіаційний інститут” 
 

8. Власова 
Наталія Олексіївна  

к.е.н., проф., зав. каф. економіки підприємств 
харчування та торгівлі Харківського державного 
університету харчування та торгівлі 
 

9. Войнаренко 
Михайло Петрович  

д.е.н., проф., зав. каф. обліку і аудиту, проректор 
із науково-педагогічної роботи Хмельницького 
національного університету  
 

10. Герасимчук 
Зоряна Вікторівна  

д.е.н., проф., перший проректор Луцького 
національного технічного університету  
 

11. Гуменюк 
Віталій Якович  

д.е.н., проф., зав. каф. трудових ресурсів і 
підприємництва Національного університету 
водного господарства та природокористування 
 

12. Давидов  
Григорій Миколайович  

д.е.н., проф., декан факультету обліку та фінансів 
Кіровоградського національного технічного 
університету 
 

13. Дементьєв 
В’ячеслав Валентинович  
 

д.е.н., проф., зав. каф. економічної теорії 
Донецького національного технічного 
університету 
 

14. Довбня 
Світлана Борисівна 

д.е.н., проф., зав. каф. економіки Національної 
металургійної академії України 
 

15. Жук 
Микола Васильович  

д.е.н., директор Наукового парку “Київська 
політехніка” Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний 
інститут” 
 

16. Заруба 
Віктор Якович  

д.е.н., проф., зав. каф. економічної кібернетики та 
маркетингового менеджменту Національного 
технічного університету “Харківський 
політехнічний інститут” 
 

17. Каленюк 
Ірина Сергіївна  

д.е.н., проф., ректор Чернігівського державного 
інституту економіки і управління 
  

18. Карлін 
Микола Іванович  

д.е.н., проф., зав. каф. державних фінансів 
Волинського національного університету імені 
Лесі Українки 
 

19. Качала 
Тамара Миколаївна  

д.е.н., проф., зав. каф. менеджменту, проректор із 
наукової роботи Черкаського державного 
технологічного університету  



20. Ковальов  
Анатолій Іванович  

д.е.н., доц., проректор із наукової роботи 
Одеського державного економічного університету 
  

21. Козаченко 
Ганна Володимирівна  

д.е.н., проф., зав. каф. менеджменту 
Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля 
 

22. Кузьмін  
Олег Євгенович  

д.е.н., проф., директор Інституту економіки і 
менеджменту Національного університету 
“Львівська політехніка” 
 

23. Лук’яненко 
Ірина Григорівна  

д.е.н., проф., зав. каф. фінансів Національного 
університету “Києво-Могилянська академія” 
 

24. Мельник 
Алла Федорівна  

д.е.н., проф., зав. каф. державного і 
муніципального управління, проректор із 
наукової роботи  Тернопільського національного 
економічного університету  
  

25. Момот 
Тетяна Валеріївна  
 

д.е.н., проф., зав. каф. обліку і аудиту Харківської 
національної академії міського господарства 
 

26. Мороз 
Олена Омелянівна   

д.е.н., проф., зав. каф.  підготовки менеджерів 
Вінницького національного технічного 
університету  
 

27. Музиченко 
Анатолій Степанович  

д.е.н., проф., зав. каф. економіки підприємства 
Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 
 

28. Орловська 
 Юлія Валеріївна  

д.е.н.. проф., зав. каф. міжнародної економіки 
Придніпровської державної академії будівництва 
та архітектури  
 

29. Подсолонко  
Володимир Андрійович 

д.е.н., проф., декан факультету управління, зав. 
каф. менеджменту і маркетингу Таврійського 
національного університету ім. В.І.Вернадського 
 

30. Рибчук 
Анатолій Васильович  

к.е.н., доц., зав. каф. економіки Дрогобицького 
державного педагогічного університету  
 

31. Садєков 
Алімжан Абдулович  

д.е.н., проф., проректор із наукової роботи 
Донецького національного університету 
економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського 
 

32. Синякевич  
Ігор Макарович  

д.е.н., проф., зав. каф. економіки та менеджменту 
Національного лісотехнічного університету 
України 
 

33. Теліженко 
Олександр Михайлович  

д.е.н., проф., зав. каф. управління Сумського 
державного університету  
 
 
 



34. Холод 
Зіновія Михайлівна  

к.е.н., проф., каф. економіки, обліку і аудиту 
Видавничо-поліграфічного комплексу 
Української академії друкарства 
 

35. Цал-Цалко 
Юзеф Сигізмундович  

д.е.н., проф., зав. каф. економіки Житомирського 
державного технологічного університету  
 

36. Шаульська  
Лариса Володимирівна  

д.е.н., проф. каф. управління персоналом  
Донецького національного університету 
 

37. Шинкаренко 
Володимир Григорович  

д.е.н., проф., зав. каф. менеджменту Харківського 
національного автомобільно-дорожнього 
університету 
 

38. Ястремська  
Олена Миколаївна  

д.е.н., проф., зав. каф. економіки, організації та 
управління діяльності підприємств Харківського 
національного економічного університету 
 

с. 18 “Право”:  
 
2. Гетьман 

Анатолій Павлович 
голова 

д.юр.н., проф., член-кор. АПрН України, 
проректор із наукової роботи Національної 
юридичної академії України імені Ярослава 
Мудрого  
 

6. Єрмоленко 
Володимир Михайлович  
заступник голови 

д.юр.н., доц., зав. каф. аграрно-земельного та 
екологічного права Національного аграрного 
університету  
 

3. Барабаш  
Юрій Григорович 
вчений секретар 

к.юр.н., доц., зав. каф. конституційного права 
Національної юридичної академії України імені 
Ярослава Мудрого 
 

Члени секції: 
 

4. Буроменський 
Михайло Всеволодович  

д.юр.н., проф., зав. каф. міжнародного права 
Національної юридичної академії України імені 
Ярослава Мудрого 
 

5. Гринюк 
Роман Федорович  

д.юр.н., проф., зав. каф. конституційного і 
міжнародного права Донецького національного 
університету 
 

6. Давиденко 
Михайло Леонідович  

к.юр.н., доц., в.о. декана юридичного факультету 
Харківського національного університету ім. 
В.Н.Каразіна  
 

7. Коломоєць 
Тетяна Олександрівна  

д.юр.н., проф., зав. каф. адміністративного та 
господарського права, декан юридичного 
факультету Запорізького національного 
університету   
 

8. Оборотов 
Юрій Миколайович  

д.юр.н., проф., проректор із наукової роботи 
Одеської національної юридичної академії 



9. Петришин  
Олександр Віталійович   

д.юр.н., проф., зав. каф. теорії держави і права 
Національної юридичної академії України імені 
Ярослава Мудрого 
 

10. Сушинський  
Олександр Іванович  

д.держ.упр., проф., зав. каф. загальних 
юридичних дисциплін,  проректор із наукової 
роботи Львівського державного інституту 
новітніх технологій та управління імені 
В’ячеслава Чорновола 
 

11. Яроцький 
Віталій Леонідович  

д.юр.н., проф., зав. каф. цивільного права та 
процесу господарського та господарсько-
процесуального права Національної юридичної 
академії імені Ярослава Мудрого  
 

с. 19 “Педагогіка, психологія, проблеми освіти і науки”:  
 

1. Побірченко 
Наталія Семенівна  
голова секції 

д.пед.н., проф., проректор із наукової роботи 
Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини  
 

2. Порев 
Сергій Миколайович  
заступник голови 

к.т.н., заступник директора Інституту магнетизму 
НАН України та МОН України 

3. Кочарян 
Олександр Суренович   
заступник голови 

д.психол.н., проф. каф. психології Національного 
аерокосмічного університету ім. 
М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний 
інститут” 
 

4. Коляда 
Наталія Миколаївна  
вчений секретар 

к.пед.н., Уманського державного педагогічного 
університету 

 
Члени секції: 

 
5. Арцишевський  

Роман Антонович  
д.філос.н., проф. каф. філософії Волинського 
національного університету імені Лесі Українки 
 

6. Атаманчук 
Петро Сергійович  

д.пед.н., проф. каф. методики викладання 
фізики та дисциплін технологічної освітньої 
галузі Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 
 

7. Ваховський  
Леонід Цезарович  

д.пед.н., проф., декан історичного факультету 
Луганського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
 

8. Гончар 
Іван Лазарович  

д.пед.н., проф. каф. фізичного виховання та 
спорту Одеської національної морської академії 
 

9.  Гриньова  
Валентина Миколаївна  

д.пед.н., проф., директор Інституту розвитку 
освіти ім. В.О.Сухомлинського Харківського 
національного педагогічного університету ім. 
Г.С.Сковороди 



10. Гуревич  
Роман Семенович 
 

д.пед.н., проф., директор Інституту математики, 
фізики та технологічної освіти Вінницького 
державного педагогічного університету 
 

11. Дороніна 
Майя Степанівна  

д.е.н, проф., зав. каф. соціології та психології 
управління Харківського національного 
економічного університету 
 

12. Єрмаков 
Сергій Сидорович  

д.пед.н., проф., проректор із наукової роботи 
Харківської державної академії дизайну і 
мистецтв 
 

13. Іванова 
Олена Феліксовна  

д.психол.н., проф. зав. каф. загальної психології  
Харківського національного університету ім. 
В.Н.Каразіна 
 

14. Каньковський 
Ігор Євгенович  

к.т.н., доц.., зав. каф. теорії та методики 
трудового і професійного навчання 
Хмельницького національного університету 
 

15. Клочко 
Віталій Іванович  

д.пед.н., проф., зав. каф. вищої математики 
Вінницького національного технічного 
університету 
 

16. Кондрашова 
Лідія Валентинівна  

д.пед.н., проф., зав. каф. педагогіки, проректор 
із наукової роботи Криворізького державного 
педагогічного університету  
 

17. Корольчук 
Микола Степанович  

д.психол.н., проф., зав. каф. психології 
Київського національного торговельно-
економічного університету 
 

18. Косенко 
Юлія Миколаївна  

к.пед.н., проф. каф. дошкільної освіти 
Маріупольського державного університету  
 

19. Кузьмінський 
Анатолій Іванович  
 

д.пед.н., проф., зав. каф. педагогіки вищої 
школи, ректор Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького  
 

20. Кучерявий  
Олександр Григорійович  

д.пед.н., проф., зав. каф. педагогіки Донецького 
національного університету  
 

21. Лазарєв  
Микола Іванович  

д.пед.н., зав. каф. креативної педагогіки та 
інтелектуальної власності, проректор із 
наукової роботи  Української інженерно-
педагогічної академії 
 

22. Ляшенко 
Олександр Іванович  
(за згодою) 
 

д.пед.н., проф., академік АПН України, 
академік-секретар відділення дидактики, 
методики та інформаційних технологій в освіті 
АПН України 
 
 
 



23. Максименко 
Сергій Дмитрович  
(за згодою) 

д.психол.н., проф., академік АПН України, 
академік-секретар відділення психології, вікової 
фізіології та дефектології АПН України, 
заступник голови Міжвідомчої ради з 
координації наукових досліджень із 
педагогічних і психологічних наук в Україні  
 

24. Максимов 
Олександр Сергійович   

д.пед.н., проф., зав. каф. неорганічної хімії і 
методики викладання хімії Мелітопольського 
державного педагогічного університету 
 

25. Марченко 
Андрій Петрович  

д.т.н., проф., зав. каф. двигунів внутрішнього 
згорання, проректор із наукової роботи 
Національного технічного університету 
“Харківський політехнічний інститут” 
 

26. Ничкало 
Неля Григорівна 
(за згодою)  

д.пед.н., проф., академік АПН України, 
академік-секретар відділення педагогіки і 
психології професійної освіти АПН України 
 

27. Олійник 
Віктор Васильович  

д.пед.н., проф., член-кор. АПН України, ректор 
Університету менеджменту освіти АПН 
України  
 

28. Орбан-Лембрик  
Лідія Ернестівна  

д.психол.н., проф., зав. каф. соціальної 
психології Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника 
 

29. Пєхота 
Олена Миколаївна  

д.пед.н., проф., директор Інституту педагогічної 
освіти Миколаївського державного університету 
імені В.О.Сухомлинського 
 

30. Поніманська 
Тамара Ільїна  

к.пед.н., проф., зав. каф. педагогіки і психології, 
проректор із наукової роботи  Рівненського 
державного гуманітарного університету 
 

31. Савчин 
Мирослав Васильович  

д.психол.н., проф., зав. каф. психології 
Дрогобицького державного педагогічного 
університету 
 

32. Сбруєва 
Аліна Анатоліївна  

д.пед.н., проф., зав. каф. педагогіки Сумського 
державного педагогічного університету ім. 
А.С.Макаренка 
 

33. Сидоренко 
Віктор Костянтинович  
 

д.пед.н., член-кор. АПН України, проф. 
трудового навчання і креслення Національного 
педагогічного університету                                 
ім. М.П.Драгоманова 

34. Спіцин 
Євген Сергійович  

к.пед.н., проф., зав. каф. педагогіки Київського 
національного лінгвістичного університету  
 

35. Стефаненко 
Павло Вікторович  

д.пед.н., проф., зав. каф. військової підготовки 
Донецького національного технічного 
університету  



36. Терещук 
Григорій Васильович  

д.пед.н., проф., член-кор. АПН, зав. каф. 
трудового навчання, перший проректор 
Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка   
 

37. Федяєва 
Валентина Леонідівна  

к.пед.н., проф., проректор із наукової роботи 
Херсонського державного університету 
 

38. Харченко 
Сергій Якович  

д.пед.н., проф., зав. каф. соціальної педагогіки 
та соціальної роботи Луганського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка  
 

39. Шпак 
Валентина Павлівна  

д.пед.н., проф., зав. каф. соціальної і 
колекційної педагогіки Полтавського 
державного педагогічного університету імені 
В.Г.Короленка 

 
с. 20 “Філософія та історія”:  
 
1. Добржанський  

Олександр Володимирович 
голова  

д.істор.н., проф., декан факультету історії, 
політології та міжнародних відносин 
Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича   
 

2. Ткачук 
Марина Леонідівна   
заступник голови 

д.філос.н., проф., зав. каф. філософії та 
релігієзнавства Національного університету 
“Києво-Могилянська академія” 
 

3. Марчук 
Василь Васильович  
вчений секретар 

д.істор.н., проф., зав. каф. політології 
Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника 

 
Члени секції: 

 
4. Атаманенко 

Алла Євгенівна  
к.істор.н., доц., декан факультету міжнародних 
відносин, директор Інституту досліджень 
української діаспори при Національному 
університеті «Острозька академія» 
 

5. Бойко 
Олександр Дмитрович  

д.політ.н., проф., ректор Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
  

6. Волошин 
Юрій Володимирович  

д.істор.н., проф. каф. історії України 
Полтавського державного педагогічного 
університету імені В.Г.Короленка 
 

7. Воронкова 
Валентина Григорівна  

д.філос.н., проф., зав. каф. менеджменту 
організацій Запорізької державної інженерної 
академії 
 

8. Гаврилюк 
Світлана Віталіївна  

д.істор.н., проф., проректор із навчальної 
роботи Волинського національного 
університету імені Лесі Українки 



9. Герасимчук 
Андрій Андрійович  

д.філос.н., проф. каф. філософії Житомирського 
державного університету імені Івана Франка  
 

10. Докашенко 
Віктор Миколайович  

д.істор.н., проф., ректор Горлівського 
державного педагогічного інституту іноземних 
мов 

11. Калакура  
Ярослав Степанович  

д.істор.н., проф. Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
 

12. Карпенко 
Іван Васильович  

д.філос.н., проф., зав. каф. теоретичної і 
практичної філософії Харківського 
національного університету ім. В.Н.Каразіна 
 

13. Ковальський 
Борис Павлович  

д.істор.н., проф., зав. каф. історії України 
Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут” 
 

14. Колодний  
Анатолій Миколайович  
 

д.філос.н., проф.., заступник директора 
Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди          
НАН України 
 

15. Копилов 
Сергій Анатолійович  

д.істор.н., проф. каф. всесвітньої історії 
Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка  
 

16. Култаєва 
Марія Дмитрівна  

д.філ.н., проф. каф. російської та світової 
літератури Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С.Сковороди 
 

17. Кульчинський  
Станіслав Владиславович  
 

д.істор.н., проф., заст. директора Інституту 
історії України НАН України  

18. Лузан  
Анатолій Олександрович  

д.філос.н., проф., зав. каф. філософії Донбаської 
державної машинобудівної академії 
 

19. Мельник 
Володимир Петрович  

д.філос.н., проф., зав. каф. теорії та історії 
культури, декан філософського факультету 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка 
 

20. Нікольський  
Володимир Миколайович  

д.істор.н., проф. кафедри історії України 
Донецького національного університету 
 

21. Панібудьласка 
Володимир Федорович  

д.істор.н., проф., зав. каф. політичних наук 
Київського національного університету 
будівництва і архітектури 
 

22. Петрушенко 
Віктор Леонтійович  

д.філос.н., проф., зав. каф. філософії 
Національного університету “Львівська 
політехніка” 
 

23. Побочій  
Іван Андрійович  

д.істор.н.. доц., зав. каф. соціології і політології 
Національної металургійної академії України 
 



24. Посохов  
Сергій Іванович  

д.істор.н., проф., зав. каф. історіографії, 
джерелознавства та археології Харківського 
національного університету ім. В.Н.Каразіна  
 

25. Причепій 
Євген Миколайович  

д.філос..н., проф., зав. каф. філософії та 
культурології Київського національного 
університету технологій та дизайну 
 

26. Рик 
Сергій Миколайович  

к.філос.н., доц., проректор із наукової роботи 
Переяслав-Хмельницького державного 
педагогічного університету імені Григорія 
Сковороди 
 

27. Романцов 
Володимир Миколайович  

д.істор.н., проф. каф. історичних дисциплін 
Маріупольського державного гуманітарного 
університету  
 

28. Світленко 
Сергій Іванович  
 

д.істор.н., проф., зав. каф. історії України 
Дніпропетровський національний університет  

29. Турченко 
Федір Григорович  

д.істор.н., проф., зав. каф. новітньої історії 
України Запорізького національного 
університету   
 

30. Хома 
Олег Ігорович  

д.філос.н., проф., зав. каф. філософії 
Вінницького національного технічного 
університету  
 

31. Хорошун 
Борис Іванович  

д.істор.н., проф., зав. каф. теорії та історії 
держави і права Національного транспортного 
університету 
 

32. Чаплигін 
Олександр Костянтинович  

д.філос.н., проф., зав. каф. філософії і 
політології Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету 
 

33. Шайкан 
Валентина Олексіївна  

д.істор.н., зав. каф. історії України 
Криворізького державного педагогічного 
університету 

 
с. 21 “Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство”:  
 
1. Моренець 

Володимир Пилипович  
голова  

д.філол.н., проф., віце-президент з науково-
навчальних студій Національного університету 
“Києво-Могилянська академія” 
 

2. Гарасим 
Ярослав Іванович  
заступник голови 

к.філ.н., декан філологічного факультету 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка 
 

3. Струганець 
Любов Василівна  
заступник голови 

д.філол.н., проф., зав. каф. методики викладання 
української мови і культури мовлення 
Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка   



4. Пізнюк  
Леся Володимировна 
вчений секретар 

доц., вчений секретар Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» 

 
Члени секції: 

 
5. Андрущенко 

Олена Анатоліївна  
 

д.філ.н., проф. каф. російської та світової 
літератури Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди 
 

6. Антофійчук 
Володимир Іванович  

д.філол.н., проф., зав. каф. журналістики 
Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича   
 

7. Аркушин 
Григорій Львович  

д.філол.н., проф. каф. історії та культури 
української мови Волинського національного 
університету імені Лесі Українки 
 

8. Батечко 
Галина Іванівна  

к.мист., доц. каф. документознавства та 
інформаційної діяльності Маріупольського 
державного гуманітарного університету  
 

9. Белей 
Любомир Омелянович  

д.філол.н., проф., директор Науково-дослідного 
інституту україністики ім. Мольнара 
Ужгородського національного університету 
 

10. Білоусенко 
Петро Іванович  
 

д.філол.н., проф. каф. української мови 
Запорізького національного університету 
 

11. Валюх 
Зоя Орестівна  

д.філол.н., проф., зав. каф. філологічних 
дисциплін Полтавського державного 
педагогічного університету імені В.Г.Короленка 
 

12. Васько 
Роман Володимирович  

д.філол.н., проф., зав. каф. германської та 
фінської філології Київського національного 
лінгвістичного університету 
 

13. Горболіс 
Лариса Михайлівна  

д.філол.н., проф., зав. каф. української 
літератури Сумського державного 
педагогічного університету ім. А.С.Макаренка 
 

14. Гусєв  
Володимир Андрійович  

д.філол.н., проф. каф. загального та російського 
мовознавства Дніпропетровського 
національного університету 
 

15. Загнітко  
Анатолій Панасович  

д.філол.н., проф., зав. каф. української мови 
Донецького національного університету 
 

16. Зелінська  
Надія Віталіївна  

д.філол.н., проф., зав. каф. видавничої справи та 
редагування  Української академії друкарства 
 

17. Карабан 
В’ячеслав Іванович   

д.філос.н., зав. каф. теорії і практики перекладу 
з англійської мови Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 



18. Ковальчук  
Олександр Герасимович  

д.філол.н., проф., зав. каф. української 
літератури Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 
 

19. Колоїз 
Жанна Василівна  

д.філ.н., доц., зав. каф. української мови 
Криворізького державного педагогічного 
університету 
 

20. Кочетова 
Світлана Олександрівна  

д.філол.н., доц., в.о. декана французької мови 
Горлівського державного педагогічного 
інституту іноземних мов 
 

21. Леута 
Олександр Іванович  

к.філол.н., проф. каф. української мови 
Національного педагогічного університету ім. 
М.П.Драгоманова 
 

22. Мартинова 
Ганна Іванівна  

д.філ.н., проф., зав. каф. українського 
мовознавства і прикладної лінгвістики 
Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького   
 

23. Мойсеєнко 
Віктор Михайлович  

д.філол.н., проф., директор Навчально-
наукового інституту філології та журналістики 
Житомирського державного університету імені 
Івана Франка 
 

24. Пертилюк 
Марія Іванівна  

д.пед.н., проф. каф. українського мовознавства 
Херсонського державного університету 
 

25. Прасолова 
Віра Андріївна  

д.філол.н., проф., зав. каф. історії української 
літератури і фольклористики Донецького 
національного університету 
 

26. Салига 
Тарас Юрійович  

д.філол.н., проф., зав. каф. української 
літератури Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
 

27. Самойленко 
Григорій Васильович  

д.філол.н., проф., зав. каф. світової літератури 
та історії культури Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 
 

28. Ужченко 
Віктор Дмитрович  

д.філол.н., проф. каф. української мови 
Луганського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
 

29. Фесенко 
Валентина Іванівна  

д.філол.н., проф., зав. каф. теорії та історії 
світової літератури Київського національного 
лінгвістичного університету 
 

30. Філон  
Микола Іванович  

к.філол.н., доц. української мови заступник 
декана Харківського національного 
університету ім. В.Н.Каразіна 
 
 



31. Яців 
Роман Миронович  

к.мист., с.н.с., проф. каф. мистецтвознавства та 
культурології Львівської національної академії 
мистецтв 

 
с. 22 “Дослідження з проблем природничих наук”:  

 
1. Маєвський  

Борис Йосипович 
голова  

д.г.-м.н., проф., зав. каф. геології та розвідки  
нафтових і газових родовищ Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і 
газу 
 

 2. Карпенко 
Олексій Миколайович  
заступник голови 
 

д.г.н., проф. каф. геофізики Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка 

3. Куровець 
Сергій Сергійович  
вчений секретар 

к.г.н., доц. каф. геології та розвідки  нафтових і 
газових родовищ Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і 
газу 

 
Члени секції: 

 
4 Павлунь  

Микола Миколайович 
д.г.-м.н., проф., зав. каф. геології корисних 
копалин, декан геологічного факультету 
Львівського національного університету ім. Івана 
Франка 
 

5 Павлишин  
Володимир Іванович  

д.г.-м.н., проф. каф. мінералогії, геохімії та 
петрографії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка  
 

6 Куклін 
Володимир Михайлович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. штучного інтелекту та 
інтерактивних систем Харківського 
національного університету ім. В.Н. Каразіна 
 

7 Мамалуй 
Андрій Олександрович  

д.ф.-м.н., проф., зав. каф. загальної та 
експериментальної фізики Національного 
технічного університету “Харківський 
політехнічний інститут”, директор Інституту 
“Природознавство, техніка та людина” 
 

8 Даценко 
Людмила Миколаївна  

к.г.н., доц., зав. каф. фізичної географії 
Мелітопольського державного педагогічного 
університету  
 

9 Польовий  
Анатолій Миколайович 

д.г.-м.н., проф., зав. каф. агрометереології та 
агрометеопрогнозів Одеського державного 
екологічного університету 
 

10 Лущак  
Володимир Іванович 
 

д.біол.н., проф., зав. каф. біохімії 
Прикарпатського національного університету ім. 
В. Стефаника 
 
 



11 Якимчук 
Микола Андрійович 

д.ф.-м.н., проф., член-кор. НАН України, 
директор центру менеджменту та маркетингу в 
галузі наук про Землю Інституту геологічних 
наук НАН України 
 

12 Максимчук 
Валентин Юхимович 

д.ф.-м.н., проф., директор Карпатського 
відділення Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна 
НАН України 
 

13 Євдощук 
Микола Іванович 

д.г.н., головний науковий співробітник 
відділення морської геології та осадочного 
рудоутворення НАН України 
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