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Ідентифікаційний комітет з питань науки 

 

ПРОТОКОЛ № 2/21 
 

11 травня 2021 року м. Київ 

 

Засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки  

(далі – Ідентифікаційний комітет) проводилось в онлайн режимі.  

Напередодні засідання членами Ідентифікаційного комітету було проведено 

попереднє ознайомлення з документами кандидатів та відгуками наукової 

спільноти щодо кандидатів у члени Наукового комітету Національної ради  

з питань розвитку науки і технологій за допомогою електронних ресурсів та 

засобів комунікації. 

 

Присутні члени Ідентифікаційного комітету:  

Бінакер Карл Віллем Йоаннес, Ґамота Джордж, Гусинін Валерій Павлович, 

Лаврентович Олег Дмитрович, Ларсон Матс Леннарт, Стойка Ростислав 

Стефанович, Рябченко Сергій Михайлович, Халперін Бертранд, Шкуратов 

Юрій Григорович. 

 

Вітсутні члени Ідентифікаційного комітету: немає. 

 

Запрошені: Генеральна директорка директорату науки та інновацій 

Міністерства освіти і науки України Безвершенко Юлія Василівна  

та головний спеціаліст головного управління із реалізації політик у сфері 

науки та інновацій директорату науки та інновацій Міністерства освіти і 

науки України Карзун Ірина Григорівна. 

 

Головуючий на засіданні: Голова Ідентифікаційного комітету Рябченко 

Сергій Михайлович. 

 

ВІДКРИТА ЧАСТИНА засідання Ідентифікаційного комітету  

(присутні: члени Ідентифікаційного комітету, запрошені) 

 

Слухали:  

 

Голову Ідентифікаційного комітету Рябченка Сергія Михайловича, який 

повідомив, що відповідно до пункту 10 Положення про Ідентифікаційний 

комітет з питань науки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 липня 2016 р. № 410, засідання Ідентифікаційного комітету є 

правоможним, якщо на ньому присутні більше ніж дві третини його 

загального складу; констатував присутність на засіданні 9 членів 

Ідентифікаційного комітету з 9 членів загального складу, наявність кворуму і 

запропонував відкрити засідання. 
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Ухвалили: відкрити засідання Ідентифікаційного комітету.  

Результати голосування: за – 9, проти – 0. Рішення прийнято одноголосно. 

 

Слухали:  

 

Генеральну директорку директорату науки та інновацій Міністерства освіти і 

науки України Безвершенко Юлію Василівну, яка висловила  

від імені Міністерства освіти і науки України подяку членам 

Ідентифікаційного комітету за роботу і побажала успішного проведення 

засідання щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради  

з питань розвитку науки і технологій. 

 

ЗАКРИТА ЧАСТИНА засідання Ідентифікаційного комітету  

(присутні: члени Ідентифікаційного комітету) 

 

Слухали: 

 

Голову Ідентифікаційного комітету Рябченка Сергія Михайловича, який 

оголосив проект порядку денного засідання Ідентифікаційного комітету,  

а саме: 

«1. Відкриття засідання Ідентифікаційного комітету. 

 

2. Проведення за допомогою електронних ресурсів та засобів 

комунікації обговорення документів кандидатів у члени Наукового комітету 

Національної ради з питань розвитку науки і технологій (далі – НК), які 

подали заяву зі згодою на участь у конкурсі щодо обрання членів НК 

(додаток 1), відкритого для спілкування між членами Ідентифікаційного 

комітету, але закритого для сторонніх осіб. Обговорення проводити на основі 

попередньо проведеного розгляду членами Ідентифікаційного комітету 

документів кандидатів у члени НК, котрі від 10.04.2021 були доступні у 

електронній формі всім членам Ідентифікаційного комітету, та з прийняттям 

до уваги матеріалів громадського обговорення кандидатур, що були висунуті. 

 

3.  Затвердження результатів конкурсного відбору щодо обрання  

12 членів НК на строк повноважень 4 роки на заміну тих, чиї повноваження 

закінчуються 9 серпня 2021 року. 

 

4. Визначення 10 нових осіб з метою забезпечення у період між 

проведенням конкурсів заміщення членів НК, які достроково припинили свої 

повноваження (на заміну тих, які були обрані до складу резерву у 2019 році). 

 

5. Ухвалення Ідентифікаційним комітетом результатів конкурсного 

відбору щодо обрання членів НК і регламентація процедури фіксування 
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результатів конкурсного відбору членів НК у протоколі засідання 

Ідентифікаційного комітету.  

 

6. Закриття засідання Ідентифікаційного комітету.» 

 

та запропонував, що подальше засідання Ідентифікаційного комітету буде 

проводитись виключно за участю членів Ідентифікаційного комітету і хід та 

деталі обговорення не будуть оприлюднюватись його учасниками. 

 

 

Виступили (повідомили про згоду щодо порядку денного і режиму 

проведення засідання): Бінакер Карл Віллем Йоаннес, Ґамота Джордж, 

Гусинін Валерій Павлович, Лаврентович Олег Дмитрович, Ларсон Матс 

Леннар, Стойка Ростислав Стефанович, Халперін  Бертранд, Шкуратов 

Юрій Григорович. 

 

Ухвалили: затвердити порядок денний засідання Ідентифікаційного комітету 

і режим проведення подальшої частини засідання. 

Результати голосування: за – 9, проти – 0. Рішення прийнято одноголосно. 

 

Слухали:  

 

Голову Ідентифікаційного комітету Рябченка Сергія Михайловича, який 

повідомив про встановлення співробітниками МОН, які проводили прийом 

документів кандидатів у члени НК відповідності поданих документів всіх  

25-ти кандидатів вимогам Положення про Ідентифікаційний комітет з питань 

науки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 

2016 р. № 410, і Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового 

комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. 

№ 1042; про проведення за допомогою електронних ресурсів та засобів 

комунікації ознайомлення всіх членів Ідентифікаційного комітету з 

документами кандидатів у члени НК, які подали документи зі згодою на 

участь у конкурсі щодо обрання членів НК (додаток 1), з результатами 

громадського обговорення кандидатів у члени НК та про відсутність підстав 

щодо відводу будь-кого з кандидатів від участі у конкурсі щодо обрання 

членів НК.  

 

Ухвалили: Визнати всіх 25 осіб, які подали документи на участь у конкурсі 

щодо обрання членів НК, допущеними до конкурсу. Провести обговорення 

кандидатур в порядку їх подання за напрямами наукової і науково-технічної 

діяльності, визначеними пунктом 10  Положення  про конкурс щодо обрання 

членів Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку 

науки і технологій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 28 грудня 2016 р. № 1042. Доручити члену Ідентифікаційного комітету 
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Лаврентовичу Олегу Дмитровичу бути ведучим при обговоренні членами 

Ідентифікаційного комітету кандидатів у члени НК з одночасним 

визначенням кандидатур по кожному напряму наукової і науково-технічної 

діяльності для проведення голосування по ним. 

 

Результати голосування: за – 9, проти – 0. Рішення прийнято одноголосно. 

 

Відбулося обговорення кандидатів у члени НК в порядку їх подання за 

напрямами наукової і науково-технічної діяльності, визначеними пунктом 

10 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету 

Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1042. 

 

При обговоренні кандидатів у члени НК із зазначенням напрямів наукової  

і науково-технічної діяльності, які вони мають репрезентувати в НК, по 

напряму 1 «Природничі науки фізико-математичного та хімічного профілю, 

науки про Землю» практично в усіх членів Ідентифікаційного комітету 

виникло питання щодо кандидата в члени НК Коваленка Ігоря 

Миколайовича, який подав документи з зазначенням, що він буде 

репрезентувати в НК саме вказаний напрям.  

За аналізом документів Коваленка Ігоря Миколайовича, а саме: анкети, 

переліку його наукових праць і освітніх курсів, що він вів і/або веде, та 

іншими його документами, одноголосно всіма членами Ідентифікаційного 

комітету було встановлено, що Коваленко Ігор Миколайович є спеціалістом 

за напрямом 4 «Сільськогосподарські науки, харчові та біотехнології», а не 

за напрямом 1 «Природничі науки фізико-математичного та хімічного 

профілю, науки про Землю». 

Відповідно до підпунктів 5 і 6 пункту 24 Положення про конкурс щодо 

обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку 

науки і технологій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 грудня 2016 р. № 1042, Ідентифікаційний комітет «упорядковує списки 

кандидатів за напрямами наукової і науково-технічної діяльності, 

визначеними у пункті 11 цього Положення, з урахуванням конкретного 

напряму діяльності кандидата та його досвіду роботи у цій сфері; обговорює 

можливості кандидата репрезентувати напрями наукової і науково-технічної 

діяльності, визначені у пункті 11 цього Положення».  

З урахуванням вищезазначеного, членами Ідентифікаційного комітету 

обговорена можливість перенесення розгляду кандидатури Коваленка Ігоря 

Миколайовича з напряму 1 «Природничі науки фізико-математичного та 

хімічного профілю, науки про Землю» до напряму 4 «Сільськогосподарські 

науки, харчові та біотехнології», за яким він фактично працює і має при 

цьому високу кваліфікацію.  

 

Ухвалили: перенести розгляд кандидатури Коваленка Ігоря Миколайовича 

до напряму 4 «Сільськогосподарські науки, харчові та біотехнології»". 
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Результати голосування: за – 9, проти – 0. Рішення прийнято одноголосно. 

 

Обговорення представлених кандидатур за іншими напрямами не викликало 

особливих питань і було побудовано на порівняльному аналізі документів 

кандидатів з прийняттям до уваги наявних відгуків громадськості. 

 

Виступали (неодноразово щодо різних кандидатів з обговоренням варіантів 

найкращого конкурсного відбору та обрання 12 членів НК): Бінакер Карл 

Віллем Йоаннес, Ґамота Джордж, Гусинін Валерій Павлович, Лаврентович 

Олег Дмитрович, Ларсон Матс Леннар, Стойка Ростислав Стефанович, 

Халперін  Бертранд, Шкуратов Юрій Григорович, Рябченко Сергій 

Михайлович. 

 

Ухвалили: затвердити кожну з кандидатур, відібраних усіма членами 

Ідентифікаційного комітету у процесі обговорення і порівняння документів, 

що подані, та з прийняттям до уваги наданих громадськістю відгуків, як 

обрану до числа 12 членів НК на строк повноважень 4 роки на заміну тих, чиї 

повноваження закінчуються 9 серпня 2021 року (додаток 2). 

Результати голосування окремо по кожній з відібраних кандидатур:  

за – 9, проти – 0. Рішення прийняті одноголосно. 

 

Наступною задачею порядку денного засідання Ідентифікаційного 

комітету було обрання кандидатів до оновленого списку резерву членів НК. 

 

Виступили (з питань визначення 10 нових осіб резерву членів НК, на заміну 

тих, які були обрані до складу резерву у 2019 році): Бінакер Карл Віллем 

Йоаннес, Ґамота Джордж, Гусинін Валерій Павлович, Лаврентович Олег 

Дмитрович, Ларсон Матс Леннар, Стойка Ростислав Стефанович, Халперін  

Бертранд, Шкуратов Юрій Григорович, Рябченко Сергій Михайлович. 

 

Ухвалили: затвердити кожну з кандидатур, відібраних у процесі 

обговорення 10 нових осіб резерву членів НК з метою забезпечення у період 

між проведенням конкурсів заміщення членів НК, які достроково можуть 

припинити свої повноваження (на заміну тих, які були обрані до складу 

резерву членів НК у 2019 році (додаток 3). 

Результати голосування окремо по кожній з відібраних кандидатур:  

за – 9, проти – 0. Рішення прийняті одноголосно. 

 

Слухали:  

 

Голову Ідентифікаційного комітету Рябченка Сергія Михайловича, який 

запропонував ухвалити Ідентифікаційним комітетом результати конкурсного 

відбору щодо обрання 12 членів НК і 10 осіб резерву членів НК і зафіксувати 

у протоколі засідання Ідентифікаційного комітету.  
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Оскільки засідання проводилось в он-лайн режимі і протокол засідання 

Ідентифікаційного комітету не може бути складеним і підписаним одразу, то 

доручити Голові Ідентифікаційного комітету з допомогою співробітників 

МОН, які здійснюють організаційне і технічне забезпечення діяльності 

Ідентифікаційного комітету, підготувати електронну версію протоколу 

засідання Ідентифікаційного комітету разом з додатками (все у вигляді MS 

Word *.doc або *.docx файлів) українською і англійською мовами.  

Ці електронні документи (обома мовами) розіслати е-поштою всім членам 

Ідентифікаційного комітету.  

Просити членів Ідентифікаційного комітету підписати українську (або і 

українську і англійську) версію, відсканувати сторінку з підписом і надіслати 

е-поштою на адресу Голови Ідентифікаційного комітету Сергія Рябченка. 

Останній перешле це все до МОН для кінцевого опрацювання документів і 

направлення на затвердження до Кабінету Міністрів України. 

Просити МОН оприлюднити результати засідання Ідентифікаційного 

комітету і списки обраних кандидатів у встановленому порядку.  

 

Ухвалили: вважати результати конкурсного відбору щодо обрання членів 

НК схваленими і зафіксувати їх у протоколі засідання Ідентифікаційного 

комітету від 11 травня № 2/21. 

 

Результати голосування: за – 9, проти – 0. Рішення прийнято одноголосно. 

 

Засідання Ідентифікаційного комітету вважати закритим. 

 

 

Голова Ідентифікаційного комітету  (підпис) С. М. РЯБЧЕНКО 

 

Члени Ідентифікаційного комітету: 

 

БІНАКЕР Карл Віллем Йоаннес (Beenakker Сarlo)   (підпис)  

 

ҐАМОТА Джордж (Gamota George)      (підпис) 

 

ГУСИНІН Валерій Павлович       (підпис) 

 

ЛАВРЕНТОВИЧ Олег Дмитрович      (підпис) 

 

ЛАРССОН Матс Леннарт (Larsson Mats)     (підпис) 

 

СТОЙКА Ростислав Стефанович      (підпис) 

 

ХАЛПЕРІН Бертранд (Halperin Bertrand)    (підпис) 

 

ШКУРАТОВ Юрій Григорович      (підпис) 


