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Склад вченої ради 

Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. 
 

№ 
пп 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Вчений ступінь, 
вчене звання Посада Примітка 

1 Вовк Андрій Іванович чл.-кор.НАН України, доктор хімічних наук, проф. директор голова ради 
2 Броварець Володимир Сергійович доктор хімічних наук, професор заст. директора заст. голови 
3 Кашковський Володимир Ілліч кандидат хімічних наук, ст.н.с. заст. директора заст. голови 
4 Попільніченко Сергій Валентинович кандидат хімічних наук учений секретар вчений секретар 
5 Герус Ігор Іванович кандидат хімічних наук, ст.н.с. завідувач відділу  
6 Жирнов Віктор Валентинович доктор медичних наук, ст.н.с. пров. наук. співр.  
7 Качковський Олексій Дмитрович доктор хімічних наук ст. наук. співр.  
8 Кібірєв Володимир Костянтинович доктор біологічних наук, професор ст. наук. співр.  
9 Колодяжний Олег Іванович чл.-кор.НАН України, доктор хімічних наук, проф. завідувач відділу  
10 Кравець Володимир Степанович доктор біологічних наук, професор завідувач відділу  
11 Метелиця Лариса Олексіївна кандидат біологічних наук завідувач відділу  
12 Мруг Галина Петрівна кандидат хімічних наук наук. співр.  
13 Патриляк Любов Казимирівна доктор хімічних наук, ст.н.с. завідувач відділу  
14 Полункін Євген Васильович кандидат хімічних наук завідувач відділу  
15 Пуд Олександр Аркадійович доктор хімічних наук, професор завідувач відділу  
16 Рогальський Сергій Петрович кандидат хімічних наук завідувач лабор.  
17 Романенко Владислав Демидович доктор хімічних наук, професор пров. наук. співр.  
18 Смолій Олег Борисович доктор хімічних наук, ст.н.с. завідувач відділу  
19 Циганкова Вікторія Анатоліївна доктор біологічних наук, ст.н.с. пров. наук. співр.  
20 Шкарапута Леонід Миколайович доктор технічних наук, професор завідувач відділу  
21 Шутко Марина Миколаївна  голова проф. коміт.  

 
 

Учений секретар    С.В. Попільніченко 
 



 
 

 
Склад біоорганічної секції вченої ради 

Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. 
 

№
пп

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Вчений ступінь, 
вчене звання Посада Примітка 

1 Броварець Володимир Сергійович доктор хімічних наук, професор заст. директора голова секції 
2 Вовк Андрій Іванович чл.-кор.НАН України, докт. хім. наук, проф. директор заст. голови 
3 Попільніченко Сергій Валентинович кандидат хімічних наук учений секретар секретар 
4 Герус Ігор Іванович кандидат хімічних наук, ст.н.с. завідувач відділу  
5 Головченко Олександр Володимирович кандидат хімічних наук ст. наук. співр.  
6 Дерев’янчук Михайло Вікторович кандидат біологічних наук ст. наук. співр.  
7 Жирнов Віктор Валентинович доктор медичних наук, ст.н.с. пров. наук. співр.  
8 Качковський Олексій Дмитрович доктор хімічних наук ст. наук. співр.  
9 Кібірєв Володимир Костянтинович доктор біологічних наук, професор ст. наук. співр.  
10 Кобзар Олександр Леонідович кандидат хімічних наук наук. співр.  
11 Колодяжний Олег Іванович чл.-кор. НАН України, докт. хім. наук, проф. завідувач відділу  
12 Колодяжна Анастасія Олегівна кандидат хімічних наук ст. наук. співр.  
13 Кравець Володимир Степанович доктор біологічних наук, професор завідувач відділу  
14 Метелиця Лариса Олексіївна кандидат біологічних наук завідувач відділу  
15 Музичка Любов Володимирівна кандидат хімічних наук ст. наук. співр.  
16 Осадчук Тетяна Володимирівна кандидат біологічних наук ст. наук. співр.  
17 Пільо Степан Григорович кандидат хімічних наук ст. наук. співр.  
18 Романенко Владислав Демидович доктор хімічних наук, професор пров. наук. співр.  
19 Смолій Олег Борисович доктор хімічних наук, ст.н.с. завідувач відділу  
20 Фрасинюк Михайло Сергійович кандидат хімічних наук, ст.н.с. ст. наук. співр.  
21 Циганкова Вікторія Анатоліївна доктор біологічних наук, ст.н.с. пров. наук. співр.  

 
 

Учений секретар    С.В. Попільніченко 
 



   
 

Склад нафтохімічної секції вченої ради 
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. 

 
№ 
пп 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Вчений ступінь, 
вчене звання Посада Примітка 

1 Кашковський Володимир Ілліч кандидат хімічних наук, ст.н.с. заст. директора голова секції 
2 Шкарапута Леонід Миколайович доктор технічних наук, професор завідувач відділу заст. голови 
3 Бодачівська Лариса Юріївна кандидат технічних наук ст. наук. співр. секретар 
4 Аксиленко Марина Дмитрівна кандидат сільськогосподарських наук ст. наук. співр.  
5 Безуглий Юрій Віталійович кандидат хімічних наук ст. наук. співр.  
6 Волошина Юлія Геннадіївна кандидат хімічних наук ст. наук. співр.  
7 Головатюк Володимир Миколайович кандидат хімічних наук наук. співр.  
8 Джужа Олег Віталійович кандидат технічних наук наук. співр.  
9 Євдокименко Віталій Олександрович кандидат хімічних наук ст. наук. співр.  
10 Каменських Дмитро Сергійович кандидат хімічних наук ст. наук. співр.  
11 Корж Раїса Василівна кандидат хімічних наук ст. наук. співр.  
12 Охріменко Михайло Володимирович кандидат хімічних наук ст. наук. співр.  
13 Патриляк Любов Казимирівна доктор хімічних наук, ст.н.с. завідувач відділу  
14 Пилявський Володимир Степанович кандидат техн. наук, ст.н.с. пров. наук. співр.  
15 Поважний Володимир Ананійович кандидат хімічних наук ст. наук. співр.  
16 Полункін Євген Васильович кандидат хімічних наук завідувач відділу  
17 Пуд Олександр Аркадійович доктор хімічних наук, професор завідувач відділу  
18 Рогальський Сергій Петрович кандидат хімічних наук зав. лабораторії  
19 Тищенко Людмила Олександрівна кандидат хімічних наук, ст.н.с. ст. наук. співр.  
20 Ткаченко Тетяна Вікторівна кандидат хімічних наук ст. наук. співр.  
21 Хімач Наталія Юріївна кандидат хімічних наук наук. співр.  

 
 

Учений секретар    С.В. Попільніченко 


