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Абакумов Є. В. Санкт-Петербургський державний університет, д. б. н., старший науковий-
співробітник кафедри прикладної екології (Росія).

Аль-Алусі Ф. К. Ф. Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри 
Вищої геодезії.

Андрущенко Ю. А. Головний центр спеціального контролю НЦУВКЗ ДКА України, провід-
ний інженер відділу науково-дослідного, випробувального ГЦСК.

Артеменко Г. В. Інститут геохімії, мінералогії і рудоворення НАН України, д. геолог. н.,про-
фесор, завідувач відділу геології та хроностратиграфії докембрію.

Бахмутов В. Г. Інститут геофізики НАН України імені С. І. Субботіна НАН України,                        
д. геолог. н., головний науковий співробітник  відділу геомагнетизму.   

 Бахмутова Л. Н. Державна установа Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ)  
МОН України, науковий співробітник науково-організаційного відділу.  

Берегова Т. В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач науко-
во-дослідної лабораторії «Фармакології і експериментальної патології» НДІ фізіології імені академі-
ка Петра Богача., д. б. н., професор.

Беспалов Ю. Г.  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, старший науко-
вий співробітник лабораторії моделювання адаптаційних механізмів біологічного факультету. 

Бондаренко Т. П.  Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, д. б. н., про-
фесор, завідувач відділу біохімії і фармакології нейрогуморальних систем.  

Вовк Т. Б. Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, к.б.н., науковий співробітник НДЛ «Фізико-хімічна біологія».

Ворона Ю. В. Київський національний університет будівництва та архітектури (КНУБА), 
професор кафедри будівельної механіки; Науково-дослідний інститут будівельної механіки (НДІБМ 
КНУБА), завідуючий відділу, к. т. н., старший науковий співробітник, доцент.

Гладун Д. В. Київський національний університет імені Тараса Шевчнка, аспірант кафедри 
біохімії.

Глоба Л. С. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інсти-
тут», д. т. н., професор.

Гожик Г. Ф.  Академік НАН України, д. г.-м. н., професор, директор Інституту геологічних 
наук НАН України. 

Голишкін Д. В. ННЦ «Інститут біології», науково-дослідна лабораторія «Фармакологія і екс-
периментальна патологія» НДІ Фізіології імені академіка Петра Богача, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, аспірант.

Греку Р. Х. Інститут геологічних наук НАН України, к. фіз.-мат. н. ведучий науковий співро-
бітник.

Греку Т. Р. Інститут геологічних наук НАН України, к. геол. н., науковий співробітник.
Дерманська Н. В. Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут», Інститут телекомунікаційних систем, студентка.  
Дикий І. В. Львівський національний університет імені Івана Франка. к. б. н., доцент кафедри 

зоології.  
Добров Ю. А. Національний технічний університет України «Київський політехнічний ін-

ститут», студент.
Дронговська М. О. Львівський національний університет імені Івана Франка, студентка ка-

федри зоології біологічного факультету.   
Залізовський А. В. Радіоастрономічний інститут НАН України, д. фіз.-мат. н., ведучий нау-

ковий співробітник відділу радіофізики геокосмосу.
Іванова Е. К. Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України і НАН України,     

к. геогр.н., старший науковий співробітник.  
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Карягін Є. В. Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) Національного центру управ-
ління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України, завідувач секто-
ром науково-дослідної роботи відділу науково-дослідного, випробувального ГЦСК. 

Киричук О. А. Мінський політехнічний університет, завідуючий кафедрою опору матеріалів, 
д. т. н., професор.

Климкович Т. А. Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, 
к.ф.-м.н., старший науковий співробітник.  .

Ковалевська О. Е. Міжнародна суспільна академія «Модус Колорис», директор, науковий 
кореспондент Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

Козерецька І. А. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, відділ генетики 
клітинних популяцій, кафедра загальної молекулярної генетики, д. б. н., доцент.

Колосков А. В. Радіоастрономічний інститут НАН України, к. фіз.-мат. н., старший науковий 
співробітник відділу радіофізики геокосмосу.

Косовненко Р. А. Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут», студент.

Костіна О. В. Науково-дослідний інститут будівельної механіки (НДІБМ) Київського націо-
нального університету будівництва та архітектури (КНУБА), к. т. н. старший науковий співробітник.

Кузько О. В. Державна установа Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ)  МОН 
України, завідувач відділом науково-технічної інформації.

Кунах В. А. Член-кор. НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України,  
д. б. н., завідувач відділу генетики клітинних популяцій, професор.  

Литвинов В. А. Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН 
України, к. т. н., директор. 

Литвинов Д. А. Інститут геологічних наук НАН України, старший науковий співробітник.
Лук’янченко О. О. Науково-дослідний інститут будівельної механіки (НДІБМ) Київського 

національного університету будівництва та архітектури (КНУБА), к. т. н., доцент кафедри теоретич-
ної механіки.

Лящук О. І. Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) Національного центру управ-
ління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України, к.ф.-м.н., на-
чальник науково-дослідного, випробувального відділу ГЦСК.

Мадяр С.-А. И. Міжнародна суспільна академія «Модус Колорис», президент.
Максимчук В. Ю. Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Суботіна НАН України, 

д. ф.-м. н., професор, директор КВ ІГФ НАН.
Маланчук В. М. Державна установа Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ)  

МОН України, к. біол. н., завідувач науково-організаційного відділу. 
Мартазінова В. Ф. Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України і НАН України, 

д. ф.-м. н., професор, завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди.  
Матигін О. С. Гідрометеорологічний центр Чорного і Азовського морів, завсектором мето-

дичного керівництва.
Мірюта Г. Ю. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, відділ генетики клі-

тинних популяцій, молодший науковий співробітник.
Мірюта Н. Ю. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, к. б. н., старший на-

уковий співробітник відділу генетики клітинних популяцій. 
Моісеєнко Є. В. Державна установа Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ)  

МОН України,  д. м. н., завідувач групи медико-біологічних досліджень відділу біологічних дослі-
джень.

Муровська А. В. Інститут геофізики ім. С. І. Суботіна НАН України, к. геол. н., докторант, 
науковий співробітник відділу  тектонофізики (по сумісництву). 

Неверовський І. П. Гідрометеорологічний центр Чорного і Азовского морів, заступник на-
чальника.

Непорада К. С. Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стомато-
логічна академія» (Полтава), завідувач кафедри медичної, біоорганічної та біологічної хімії, д. м. н., 
професор.

Новогрудська Р. Л. Національний технічний університет України «Київський політехнічни 
інститут», к. т. н., старший викладач кафедри Інформаційно-телекомунікаційних мереж Інституту 
телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ».

.Носов К. В. Харківський національный університет ім. В. Н. Каразіна, к. ф.-м. н., науковий 
співробітник лабораторії моделювання адаптаційних механізмів.
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Остапченко Л. І. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, д. б. н., про-
фесор, директор ННЦ «Інститут біології».

Остапченко Л. І. Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, д. б. н., професор, директор Навчально-наукового центру 
«Інститут біології», завідувач кафедри біохімії.

Парнікоза Ю. І. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, відділ генетики 
клітинних популяцій, к. б. н., старший науковий співробітник.

Попов Ю. И. Український науковий центр екології моря, к. г. н., старший науковий співробіт-
ник, начальник відділу фізичної океанографії.

Пороннік О. О. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, відділ генетики 
клітинних популяцій, к. б. н., старший науковий співробітник.

Ракша Н. Г. Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка к. б. н., науковий співробітник НДЛ «Фізико-хімічної біології».

Савченко В. В. Державна установа Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ)  
МОН України, науковий співробітник відділу науково-технічної інформації.

Савчук О. М. Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, д. б. н., старший науковий співробітник НДЛ «Фізико-хімічної 
біології».

Салганський О. О. Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, молодший науко-
вий співробітник.

Самборська І. А. Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення імені М. П. Семененка НАН 
України, старший науковий співробітник відділу геології та хроностратиграфії докембрію Інституту 
геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України. 

Ситов В. Н. Гідрометеорологічний центр Чорного і Азовського морів, начальник.
Смаголь В. М. Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, завідувач лабораторії 

мисливських ресурсів України, к. б. н., доцент.
Тімофєєв В. Е. Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України і НАН України,  

к. геор.н., старший науковий співробітник. 
Третяк К. Р. Національний університет «Львівська політехніка», д. т. н., професор.
Утєвський А. Ю. Харківський національный університет ім. В. Н. Каразіна,  к. б. н., доцент 

кафедри зоології і екології тварин.  
Фалалєєва Т. М. НДІ Фізіології імені академіка Петра Богача, Київський національний уні-

верситет імені Тараса Шевченка, науково-дослідна лабораторія «Фармакології і експериментальної 
патології», д. б. н., старший науковий співробітник.

Федчук А. П. Державна установа Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ)  
МОН України, к. геогр. н., провідний науковий співробітник відділу науково-технічної інформації. 

Цирюк О. І. НДЛ «Фармакології і експериментальної патології», НДІ Фізіології імені акаде-
міка Петра Богача, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, к. б. н., науковий 
співробітник.

Чижанська Н. В. Полтавська державна аграрна академія, к. б. н., викладач кафедри годівлі та 
зоогігієни с.-г. тварин.

Швидун П. П. Кафедра фізіології та екології рослин Інституту молекулярної біології і гене-
тики НАН України, студент.

Штогрина Е. С. Національний технічний університет України «Київський політехнічний ін-
ститут», асистент кафедри ІТС.

Ямпольский Ю. М. Член-корр. НАН України, Радіоастрономічний інститут НАН України,  
д. фіз.-мат. н., завідувач відділом радіофізики геокосмосу. 


