
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПРОВЕДЕННЯ  

ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ УСТАНОВ 

 
 

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ 
від 24 грудня 2020 року № 06 

м. Київ 
(згідно з Протоколом № 06-ЕК/2020 від 24.12.2020) 

 
Присутні члени Експертної комісії1:  

Кизим М. О., Безвершенко Ю. В., Бітаєв В. А. ("он-лайн"), 
Боровик О. В. ("он-лайн"), Гундорова Т. І. ("он-лайн"), 
Ємельянов В. О., Заришняк А. С. ("он-лайн"), Камишин В. В., 
Константинов С. Ф. ("он-лайн"), Кузнєцова Н. С. ("он-лайн"), 
Орабіна Т. М. ("он-лайн"), Ткаченко Н. М. ("он-лайн"), 
Топузов О. М. ("он-лайн"), Тронько М. Д. ("он-лайн"), Хименко О. А. 
 

Відсутні члени Експертної комісії: 
Гусак Ю. А. (участь у заході), Дубенчак О. О. (відпустка).  

 
Запрошені: від експертної групи ЕГ-05 – Мельник С. М. 

 

 

Головував Кизим М. О. – перший заступник Міністра освіти і науки України, 

голова Експертної комісії. 

 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання Експертної комісії з 

проведення державної атестації наукових установ. 
(Кизим М. О.) 

 
Вирішили: 

Затвердити такий порядок денний та регламент роботи шостого засідання 
Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 
24.12.2020 року:  

 

Питання 
Регламент 
розгляду 

Про розгляд результатів оцінювання діяльності Асканійської 
державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту 
зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук 

до 7 хв. 

                                                           
1 Склад Експертної комісії затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.03.2019 р. № 334 (в 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 16.11.2020 р. № 1417) 
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України за науковим напрямом аграрних та сільськогосподарських 
наук, проведеного експертною групою – ЕГ-05, та проведення 
державної атестації зазначеної наукової установи 

Про уточнення атестаційної оцінки Інституту проблем реєстрації 
інформації Національної академії наук України 

до 3 хв. 

Про удосконалення Методики оцінювання ефективності наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності наукових установ 

до 25 хв. 

(Рішення прийнято одноголосно) 

 
2. Про розгляд результатів оцінювання діяльності Асканійської 

державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту 
зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук 

України за науковим напрямом аграрних та сільськогосподарських 
наук та проведення державної атестації зазначеної наукової установи. 

(Кизим М. О., Мельник С. М.) 
 
Вирішили: 

Інформацію секретаря експертної групи ЕГ-05 з оцінювання 
ефективності діяльності наукової установи - Асканійська державна 
сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства 
Національної академії аграрних наук України за науковим напрямом аграрних 
та сільськогосподарських наук Мельник С. М. взяти до відома. 

Визначити атестаційну оцінку та з урахуванням пункту 2 Розділу ІІІ 
Методики віднести наукову установу до ІІ класифікаційної групи згідно з 
таблицею. 
№ 
з/п 

Найменування установи  
та її підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій-
на оцінка 

Класифіка-
ційна група 

 

Асканійська державна 
сільськогосподарська дослідна 
станція Інституту зрошуваного 
землеробства Національної 
академії аграрних наук України 

35435081 

вулиця 40 років 
Перемоги, 16, 
село Тавричанка, 
Каховський район, 
Херсонська область, 
74862 

2.25/3.65 ІІ 

 
(Рішення прийнято одноголосно) 

 

3. Про уточнення атестаційної оцінки Інституту проблем реєстрації 
інформації Національної академії наук України. 

(Кизим М. О., Хименко О. А., Ємельянов В. О.) 
 

Вирішили: 
Інформацію начальника головного управління із реалізації політик у 

сфері науки та інновацій, секретаря експертної комісії з проведення державної 
атестації наукових установ Хименка О. А. про уточнення атестаційної оцінки 
Інституту проблем реєстрації інформації Національної академії наук України у 
зв'язку з друкарською помилкою взяти до відома. 
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Рекомедувати Міністерству освіти і науки України внести відповідні 
зміни до наказу від 04.12.2020 р. № 1528 "Про результати державної атестації 
наукових установ". 

 
Результати голосування: 

"за"     – 14; 
"утримались"  – 1; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято більшістю голосів) 
 

 
4. Про удосконалення Методики оцінювання ефективності наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності наукових установ. 
(Мельник С. М., Боровик О. В.) 

Вирішили: 
Інформацію про необхідність удосконалення Методики оцінювання 

ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукових 
установ взяти до відома. 

Рекомендувати Міністерству освіти і науки України за результатами 
розгляду пропозицій щодо удосконалення Методики оцінювання ефективності 
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукових установ 
підготувати до 21.01.2021 проект змін до зазначеної Методики та подати його 
робочій групі з удосконалення порядку оцінювання ефективності наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності наукових установ під час 
проведення державної атестації для розгляду та доопрацювання. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 

 

Голова комісії       _______________ М. О. Кизим 

 

Секретар комісії      _______________ О. А. Хименко 


