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Обрано склад Наукової ради Національного фонду досліджень 

України 

Протягом 12–14 вересня 2018 р. відбулися засідання Наукового комітету 

Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, присвячені 

виборам членів Наукової ради Національного фонду досліджень України 

(НФДУ) – нового гравця на науковому полі, головного розпорядника 

бюджетних коштів, основним завданням якого є грантова підтримка на 

конкурсній основі фундаментальних і прикладних наукових досліджень у 

нашій державі  (Національна академія наук України). 

Згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і 

технологій розробив Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової 

ради НФДУ і виступив у ролі Ідентифікаційного комітету, формуючи 

персональний склад Наукової ради Фонду. Відповідно до розробленого 

Положення Наукова рада повинна складатися з 30 вчених, які мають вагомі 

наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому 

середовищі. Саме Наукова рада як колегіальний орган управління НФДУ 

формуватиме стратегію роботи Фонду, призначатиме і проводитиме 

конкурси, займатиметься питаннями розподілу фінансування між трьома 

секціями НФДУ – секцією природничих, технічних наук і математики, 

секцією біології, медицини і аграрних наук та секцією суспільних і 

гуманітарних наук. Обрані члени Наукової ради виконуватимуть свої 

обов’язки на громадських засадах. 

14 вересня 2018 р. під час останнього відкритого засідання Науковий 

комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій за 

участі представників громадськості шляхом таємного голосування двома 

третинами голосів обирав членів Наукової ради НФДУ з трьох кандидатур на 

кожне місце відповідно до фаху. Вибори, як відзначили спостерігачі від 

наукової громадськості, відбулися в демократичний спосіб, чесно та прозоро. 

Слід зазначити, що на 30 місць у Науковій раді НФДУ в електронному 

вигляді надійшли документи від 155 кандидатів: 

•        72 заявки на 14 місць до секції природничих, технічних наук та 

математики; 

•        45 заявок на 9 місць до секції біології, медицини та аграрних наук; 

•        37 заявок на 7 місць до секції соціальних та гуманітарних наук. 

Шістьох кандидатів було відхилено, оскільки вони не задовольняли 

кваліфікаційних вимог Положення про конкурс щодо обрання членів 

Наукової ради НФДУ, двох – знято з розгляду, оскільки у встановлений 

термін вони не надіслали паперові оригінали своїх документів. Таким чином, 

конкурс становив приблизно 5 осіб на місце за майже всіма науковими 

напрямами. 

 За результатами виборів 14 вересня Науковий комітет Національної 

ради України з питань розвитку науки і технологій сформував такий 
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персональний склад Наукової ради НФДУ, який найближчим часом має 

пройти затвердження Кабінетом Міністрів України: 

Секція природничих, технічних наук і математики (14 осіб) 
 З терміном повноважень 4 роки: 

Дорошенко Андрій Олегович – завідувач кафедри органічної хімії 

хімічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна; 

Зажигалов Валерій Олексійович – завідувач відділу окислювальних 

гетерогенно-каталітичних процесів Інституту сорбції та проблем 

ендоекології НАН України; 

Костюченко Юрій Васильович – провідний науковий співробітник 

відділу енергомасообміну в геосистемах ДУ «Науковий центр аерокосмічних 

досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»; 

Мельник Тарас Анатолійович – професор кафедри математичної фізики 

механіко-математичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; 

Носич Олександр Йосипович – головний науковий співробітник, 

виконувач обов’язків завідувача лабораторії мікро- і нанооптики Інституту 

радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України; 

Пріхна Тетяна Олексіївна – завідувач відділу № 7 Технологій високих 

тисків, функціональних керамічних композитів та дисперсних надтвердих 

матеріалів Інституту надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля НАН України; 

Яценко Леонід Петрович – завідувач відділу когерентної і квантової 

оптики Інституту фізики НАН України. 

З терміном повноважень 2 роки: 

Вільчинський Станіслав Йосипович – завідувач кафедри квантової теорії 

поля фізичного факультету  Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

Колотілов Сергій Володимирович – завідувач відділу пористих речовин 

і матеріалів Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН 

України; 

Кочубей Анатолій Наумович – завідувач відділу нелінійного аналізу 

Інституту математики НАН України; 

Лаухін Дмитро Вячеславович – завідувач кафедри матеріалознавства та 

обробки металів, професор кафедри матеріалознавства та обробки металів 

Придніпровської державної академії будівництва і архітектури; 

Лебовка Микола Іванович – завідувач відділу фізичної хімії дисперсних 

мінералів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка НАН України; 

Найдюк Юрій Георгійович – завідувач відділу мікроконтактної 

спектроскопії Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. 

Вєркіна НАН України; 

Павличенко Артем Володимирович – завідувач кафедри екології та 

технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка». 

Секція біології, медицини і аграрних наук (9 осіб) 



З терміном повноважень 4 роки: 

Досенко Віктор Євгенович – завідувач відділу загальної та молекулярної 

патофізіології Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України; 

Кондратюк Сергій Якович – завідувач лабораторії ліхенології та 

бріології  Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України; 

Лущак Володимир Іванович – завідувач кафедри біохімії та 

біотехнології факультету природничих наук ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»; 

Солдаткін Олексій Петрович – завідувач лабораторії біомолекулярної  

електроніки Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. 

З терміном повноважень 2 роки: 
Борецький Юрій Романович – завідувач кафедри біохімії та гігієни НДІ 

Львівського  державного університету фізичної культури; 

Ісаєнков Станіслав Валентинович – старший науковий співробітник, 

завідувач відділу рослинних харчових продуктів та біофортифікації ДУ 

«Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»; 

Сарабєєв Володимир Леонідович – доцент кафедри біології лісу, 

мисливствознавства та іхтіології Запорізького національного університету; 

Скок Марина Володимирівна – головний науковий співробітник відділу 

молекулярної імунології, виконувач обов’язків завідувача лабораторії 

імунології  клітинних рецепторів Інституту біохімії імені О. В. Палладіна 

НАН України; 

Сулаєва Оксана Миколаївна – завідувач морфологічного відділу 

патоморфологічної лабораторії «CSD Health Care». 

Секція  соціальних та гуманітарних наук (7 осіб) 

З терміном повноважень 4 роки: 

Бородіна Олена Миколаївна – завідувач відділу економіки і політики 

аграрних перетворень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України»; 

Волошин Юрій Володимирович – професор кафедри історії України 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. 

Короленка; 

Кісь Оксана Романівна – старший науковий співробітник відділу 

соціальної антропології Інституту народознавства НАН України. 

З терміном повноважень 2 роки: 
Висоцька Наталія Олександрівна – професор кафедри теорії та історії 

світової літератури імені В. І. Фесенко Київського національного 

лінгвістичного університету; 

Гончарук Анатолій Григорович – провідний науковий співробітник 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету; 

Жаботинська Світлана Анатоліївна – професор кафедри англійської 

філології і методики навчання іноземних мов Навчально-наукового інституту 

іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького; 



Шакун Василь Іванович – професор кафедри кримінального права 

Національної академії внутрішніх справ. 

 Таким чином, Науковий комітет Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій повністю виконав свою функцію в частині 

обрання персонального складу Наукової ради НФДУ, обрано багато гідних 

кандидатур, серед яких більше половини (а саме – 16 осіб) – вчені НАН 

України. 

Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і 

технологій сподівається, що Національний фонд досліджень України зможе 

запрацювати вже з наступного року, а для початку його роботи буде 

закладено відповідні кошти в Державному бюджеті на 2019 р. 

 


