Список осіб для заміщення членів Наукового комітету
Національної ради з питань розвитку науки і технологій
які можуть достроково припинити свої повноваження
(затверджений рішенням Ідентифікаційного комітету з питань науки «протокол № 3/17 від 30 травня 2017 р.»)
№
п/п

Прізвище,
ім`я, по батькові,
рік народження

1

СТРЕЛЬЧУК
Віктор Васильович
1958 р.н.

2

ТРЕТЯК
Володимир Ілліч
1956 р.н.

3

ХІМІЧ
Олександр
Миколайович
1951 р.н.

Суб`єкт подання

Основне місце роботи,
посада

Спецільність
Найвищий
Регіон Примітки
за
науковий
документом
ступінь,
про вищу
найвище вчене
освіту
звання
група вчених
завідувач науково-дослідної
фізика
доктор фізико- м. Київ
(33 особи)
структурної лабораторії,
математичних
Інститут фізики
наук, професор
напівпровідників ім.
В.Є.Лашкарьова НАН
України
Група вчених
Провідний науковий
ядерна фізика кандидат фізико- м. Київ
Інституту ядерних співробітник Інституту
математичних
досліджень НАН ядерних досліджень НАН
наук, старший
України (12 осіб)
України
науковий
співробітник
Вчена рада
Заступник директора з
математика
доктор фізико- м. Київ
Інституту
наукової роботи Інституту
математичних
кібернетики імені
кібернетики
наук, професор,
В.М. Глушкова
ім. В.М. Глушкова,
членНАН України
керівник структурного
кореспондент
підрозділу: «Відділення
НАН України
математичної кібернетики
та системного аналізу».

4

ТУКАЛО
Михайло
Арсентійович
1951 р.н.

5

ПЕРЕСАДА
Сергій Михайлович
1952 р.н.

6

ФІРСТОВ
Сергій Олексійович
1940 р.н.

Інститут
Заступник директора з
молекулярної
наукової роботи Інституту
біології і генетики молекулярної біології і
Національної
генетики Національної
академії наук
академії наук України,
України
завідувач відділу
ензимології білкового
синтезу ІМБГ НАН
України
Науково-технічна
завідувач кафедри
рада
автоматизації
Національного електромеханічних систем
технічного
та електроприводу
університету
Національного технічного
України
університету України
«Київський
«Київський політехнічний
політехнічний
інститут імені Ігоря
інститут імені
Сікорського»
Ігоря Сікорського»
Інститут проблем
заступник директора з
матеріалознавства наукової роботи, головний
ім.
науковий співробітник
І.М.Францевича відділу фізики міцності та
НАН України
пластичності матеріалів
Інституту проблем
матеріалознавства
Національної академії
наук України ім..
І.М.Францевича

біологія

Доктор
м. Київ
біологічних наук,
професор

інженер
електрик

доктор технічних м. Київ
наук,
професор

фізика
металів

доктор фізикоматематичних
наук, професор

м. Київ

7. ФАЙНЛЕЙБ
Олександр
Маркович
1955 р.н.

Група вчених
( 10 осіб)

8. ГОРБЕНКО
Галина Петрівна
1960 р.н.

Харківський
національний
університет імені
В.Н. Каразіна

9. ГУМОВСЬКИЙ
Олексій Васильович
1973 р. н.

групa науковців
(12 осіб)

10. ЄРМОЛЕНКО
Анатолій
Миколайович
1952 р.н.

Вчена рада
Інституту
філософії імені
Г.С.Сковороди
НАН України

провідний науковий
хімія
доктор хімічних м. Київ
співробітник відділу хімії
наук,
гетероланцюгових
професор
полімерів та
взаємопроникних
полімерних сіток, Інститут
хімії високомолекулярних
сполук НАН України
Професор кафедри
біофізикa
доктор фізиком.
ядерної та медичної
математичних
Харків
фізики Харківського
наук, професор
національного
університету імені В. Н.
Каразіна
завідувач відділу
біолог-зоолог
доктор
м. Київ
систематики ентомофагів безхребетних, біологічних наук,
та екологічних основ
викладач
старший
біометоду, Інститут
біології та
науковий
зоології ім. І.І.
хімії
співробітник
Шмальгаузена НАН
України
Заступник директора з
наукової роботи, завідувач
відділу соціальної
філософії Інституту
філософії імені
Г.С.Сковороди НАН
України

науковий
комунізм

доктор
філософських
наук, професор

м. Київ

Додатково
звявлений
напрям технічні
науки і
технології,
матеріалоз
навство

Додатково
заявлено
напрям сільського
сподарські
науки,
харчові та
біотехноло
гії

