
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПРОВЕДЕННЯ  

ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ УСТАНОВ 

 

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ 
від 28 травня 2021 року № 07 

м. Київ 
(згідно з Протоколом № 07-ЕК/2021 від 28.05.2021) 

 
Присутні члени Експертної комісії1:  
Безвершенко Ю. В., Бітаєв В. А. (онлайн), Боровик О. В. (онлайн), 
Гундорова Т. І. (онлайн), Гупало А. Ю. (онлайн), Дубенчак О. О. (онлайн), 
Ємельянов В. О., Заришняк А. С. (онлайн), Камишин В. В., 
Ткаченко Н. М. (онлайн), Топузов О. М. (онлайн), Тронько М. Д. (онлайн), 
Хименко О. А. 
 

Відсутні члени Експертної комісії: 
Кизим М. О., Константинов С. Ф., Кузнєцова Н. С., Орабіна Т. М. 
 
Запрошені: від експертної групи ЕГ-01 – Калашнікова С. А.; від експертної 
групи ЕГ-02 – Даниленко А. І.; від експертної групи ЕГ-03 – Нецветов М. В. 
(онлайн); від експертної групи ЕГ-04 – Негрійко А. М. (онлайн); від експертної 
групи ЕГ-05 – Мельник С. М.; від експертної групи ЕГ-06 – Пархоменко О. М. 
(онлайн); від експертної групи ЕГ-07 – Васьківський М. І. (онлайн). 

 

Головувала Безвершенко Ю. В. – генеральний директор директорату науки та 

інновацій Міністерства освіти і науки України, заступник голови Експертної 

комісії. 

 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання Експертної комісії з 

проведення державної атестації наукових установ. 
(Безвершенко Ю. В.) 

 
Вирішили: 

Затвердити такий порядок денний та регламент роботи сьомого засідання 
Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 28.05.2021 
року:  
 

Питання 
Регламент 
розгляду 

Про попередні загальні результати оцінювання експертними групами 
ефективності діяльності наукових установ 

до 3 хв. 

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

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 27.05.2021 р. № 590) 



Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 
до класифікаційних груп за напрямом соціогуманітарних наук 

до 10 хв. 

Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 
до класифікаційних груп за напрямом суспільних наук 

до 05 хв. 

Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 
до класифікаційних груп за напрямом природничих наук 

до 05 хв. 

Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 
до класифікаційних груп за напрямом інженерно-технічних наук 

до 10 хв. 

Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 
до класифікаційних груп за напрямом аграрних та 
сільськогосподарських наук 

до 10 хв. 

Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 
до класифікаційних груп за напрямом медичних наук 

до 10 хв. 

Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 
до класифікаційних груп за напрямом військових наук 

до 05 хв. 

Про питання удосконалення нормативно-правової бази державної 
атестації наукових установ 

до 10 хв. 

Про графік проведення засідань експертної комісії та експертних груп 
у 2021 році 

до 5 хв. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 
 
2. Про попередні загальні результати оцінювання експертними групами 

ефективності діяльності наукових установ. 
(Безвершенко Ю. В., Хименко О. А.) 

 
Вирішили: 

Інформацію секретаря експертної комісії з проведення державної атестації 
наукових установ, начальника управління із реалізації політик у сфері науки та 
інновацій Хименка О. А. про попередні загальні результати оцінювання 
експертними групами ефективності діяльності наукових установ узяти до відома. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 
 
3. Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 

до класифікаційних груп за напрямом соціогуманітарних наук. 
(Безвершенко Ю. В., Калашнікова С. А., Васьківський М. І., Гундорова Т. І., 

Камишин В. В.) 
 
Вирішили: 

Інформацію голови експертної групи ЕГ-01 з оцінювання ефективності 
діяльності наукових установ за науковим напрямом соціогуманітарних наук 
Калашнікової С. А. узяти до відома. 

Визначити атестаційні оцінки та з урахуванням пункту 2 Розділу ІІІ 
Методики віднести наукові установи до класифікаційних груп згідно з 
таблицями. 



№ 
з/п 

Найменування установи  
та її підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій-
на оцінка 

Класифіка-
ційна група 

1. 

Інститут педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана 
Зязюна Національної академії 
педагогічних наук України 

21593122 

вулиця Максима 
Берлинського, 9, 
м. Київ, 04060 

3.54/4.31 I 

2. 

Інститут вищої освіти 
Національної академії 
педагогічних наук України 

21707620 

вулиця Бастіонна, 9 
м. Київ, 01014 4.26/4.49 I 

3. 
Інститут педагогіки Національної 
академії педагогічних наук 
України 

02141221 

вулиця Богдана 
Хмельницького, 10, 
м. Київ, 01030 

4.18/4.14 I 

5. 
Інститут професійно-технічної 
освіти Національної академії 
педагогічних наук України 

34288275 
провулок Віто-
Литовський, 98-а, 
м. Київ, 03045 

3.91/3.68 I 

6. 

Інститут інформаційних 
технологій і засобів навчання 
Національної академії 
педагогічних наук України 

25761786 

вулиця Максима 
Берлинського, 9, 
м. Київ, 04060 4.00/4.00 I 

7. 
Інститут обдарованої дитини 
Національної академії 
педагогічних наук України 

35392834 

вулиця Січових 
Стрільців, 52-д, 
м. Київ, 04053 

3.16/4.51 I 

8. 
Інститут проблем виховання 
Національної академії 
педагогічних наук України 

24592608 

вулиця Максима 
Берлинського, 9, 
м. Київ, 04060 

3.06/3.60 II 

9. 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 

25805035 

вулиця Максима 
Берлинського, 9, 
м. Київ, 04060 

3.02/3.84 I 

Результати голосування: 
"за"     – 13; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 

№ 
з/п 

Найменування установи  
та її підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій
-на 

оцінка 

Класифіка-
ційна група 

4. 

Інститут спеціальної педагогіки і 
психології імені Миколи 
Ярмаченка Національної академії 
педагогічних наук України 

21560861 

вулиця М. 
Берлинського, 9, 
м. Київ, 04060 

 

2.77/4.48 I 

Результати голосування: 
"за"     – 8; 
"утримались"   – 4; 
"проти"   – 1; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято більшістю голосів) 
 

№ 
з/п 

Найменування установи  
та її підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій
-на 

оцінка 

Класифіка-
ційна група 

10. 
Інститут проблем сучасного 
мистецтва Національної академії 
мистецтв України 

26167849 

вулиця Євгена 
Коновальця, 18-Д, 
м. Київ, 01133 

2.85/4.77 I 

Результати голосування: 



"за"     – 10; 
"утримались"   – 3; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято більшістю голосів) 
 
 
4. Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 

до класифікаційних груп за напрямом суспільних наук. 
(Безвершенко Ю. В., Даниленко А. І.) 

 
Вирішили: 

Інформацію голови експертної групи ЕГ-02 з оцінювання ефективності 
діяльності наукових установ за науковим напрямом суспільних наук 
Даниленка А. І. узяти до відома. 

Визначити атестаційні оцінки та з урахуванням пункту 2 Розділу ІІІ 
Методики віднести наукові установи до класифікаційних груп згідно з таблицею. 
 

№ 

з/п 

Найменування установи  
та її підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій-
на оцінка 

Класифіка-
ційна група 

1.  

Інститут психології імені 
Г. С. Костюка Національної 
академії педагогічних наук 
України 

02141213 
вулиця Паньківська, 
2, м. Київ, 01033 

3.96/4.09 I 

2.  
Український науково-
методичний центр практичної 
психології і соціальної роботи 

30022018 

бульвар Тараса 
Шевченка, 27-А, 

м. Київ, 01032 
2.66/3.4 II 

3.  

Інститут соціальної та 
політичної психології 
Національної академії 
педагогічних наук України 

21600715 
вулиця Андріївська, 
15, м. Київ, 04070 

4.02/4.29 I 

4.  
Одеський науково-дослідний 
інститут судових експертиз 
Міністерства юстиції України 

02883110 
вулиця Успенська, 
83/85, м. Одеса, 
65011 

2.84/3.37 II 

5.  

Науково-дослідний інститут 
державного будівництва та 
місцевого самоврядування 
Національної академії правових 
наук України 

25858474 
вулиця 
Чернишевська, 80, 
м. Харків, 61002 

3.88/4.41 І 

6.  

Науково-дослідний інститут 
правового забезпечення 
інноваційного розвитку 
Національної академії правових 
наук України 

36988898 
вулиця 
Чернишевська, 80, 
м. Харків, 61002 

3.86/3.74 І 

Результати голосування: 
"за"     – 13; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 
 



5. Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 
до класифікаційних груп за напрямом природничих наук. 

(Безвершенко Ю. В., Нецвєтов М. В.) 
 
Вирішили: 

Інформацію голови експертної групи ЕГ-03 з оцінювання ефективності 
діяльності наукової установи за науковим напрямом природничих наук 
Нецвєтова М. В. узяти до відома. 

Визначити атестаційну оцінку та з урахуванням пункту 2 Розділу ІІІ 
Методики віднести наукову установу до класифікаційної групи згідно з 
таблицею. 

 

№ 

з/п 

Найменування установи  
та її підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій-
на оцінка 

Класифіка-
ційна група 

1. 

Полтавська гравіметрична 
обсерваторія Інституту 
геофізики ім. С. І. Субботіна 
Національної академії наук 
України 

03534558 
вулиця Мясоєдова, 
27/29, м. Полтава, 
36014 

2.24/3.87 ІІ 

Результати голосування: 
"за"     – 13; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 
 
6. Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 

до класифікаційних груп за напрямом інженерно-технічних наук. 
(Безвершенко Ю. В., Негрійко А. М., Заришняк А. С., Гундорова Т. І.) 

 
Вирішили: 

Інформацію заступника голови експертної групи ЕГ-04 з оцінювання 
ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом інженерно-
технічних наук Негрійка А. М. узяти до відома. 

Визначити атестаційні оцінки та з урахуванням пункту 2 Розділу ІІІ 
Методики віднести наукові установи до класифікаційних груп згідно з 
таблицями. 
 

№ 

з/п 

Найменування установи та її 
підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій-
на оцінка 

Класифіка-
ційна група 

1. 

Казенне підприємство 
спеціального приладобудування 
"Арсенал" Державного 
космічного агентства України 

14307357 вулиця Московська, 
8, м. Київ, 01010 

2.22/3.58 II 

2. 
ДП «Харківське агрегатне 
конструкторське бюро» 

14310431 
вулиця Сумська, 132, 

м. Харків, 61023 
1.51/2.54 III 



3. 

Державне підприємство 
"Державний науково-
інженерний центр систем 
контролю та аварійного 
реагування" Міністерства 
енергетики України 

24249112 
проспект Героїв 
Сталінграда, 64/56, 

м. Київ, 04213 

2.37/2.98 II 

4. 

Науково-дослідний, проектно-
конструкторський та 
технологічний інститут 
мікрографії Державної архівної 
служби України 

14321156 
провулок Академіка 
Підгорного, 1/60,  

м. Харків, 61046 

2.09/2.61 II 

5. 

Державне підприємство 
"Науково-технічний центр 
"Станкосерт" Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 

24533681 провулок Онілової, 
16, м. Одеса, 65011 

2.04/2.79 II 

6. 

Державне підприємство "Івано-
Франківський науково-
виробничий центр 
стандартизації, метрології та 
сертифікації" Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 

02568176 
вулиця Вовчинецька, 
127, м. Івано- 
Франківськ, 76007 

2.25/3.06 II 

7. 

Державне підприємство 
«Український науково-дослідний 
і навчальний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та 
якості» Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України 

32595752 
вулиця 
Святошинська, 2, 
м. Київ, 03115 

1.79/2.75 II 

8. 

Державне підприємство 
"Науково-дослідний інститут 
"Еластик" Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України 

00151644 

вулиця Празька, 5, 

м. Київ, 02090 

 

1.79/2.59 III 

9. 

Державне підприємство 
"Черкаський державний 
науково-дослідний інститут 
техніко-економічної інформації 
в хімічній промисловості"  
Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України 

00209160 
бульвар Шевченка, 
205, м. Черкаси, 
18000 

1.42/3.02 II 

10. 

Приватне акціонерне 
товариство «Науково-
виробниче підприємство 
«Сатурн»  

14308747 
проспект Леся 
Курбаса, 2-Б, 

м. Київ, 03148 

2.18/2.81 II 

11. 
Приватне акціонерне 
товариство "Елемент" 

30863766 вулиця Героїв Крут, 
27, м. Одеса, 65078 

1.84/2.36 III 

12. 

Державна наукова установа 
«Український науково-дослідний 
інститут спирту і біотехнології 
продовольчих продуктів» 
Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України 

00334793 провулок Бабушкіна, 
3, м. Київ, 03190 

3.16/3.42 II 

15. 
Державне підприємство 
"Державний автотранспортний 
науково-дослідний і проектний 

01527695 проспект Перемоги, 
57, м. Київ, 03113 

2.71/3.33 II 



інститут" Міністерства 
інфраструктури України 

Результати голосування: 
"за"     – 13; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 

№ 

з/п 

Найменування установи та її 
підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій-
на оцінка 

Класифіка-
ційна група 

13. 

Державне підприємство 
"Науково-дослідний інститут 
будівельного виробництва" 
Міністерства розвитку громад та 
територій України 

38283024 
проспект 
Червонозоряний, 51, 
м. Київ, 03680 

2.55/3.95 II 

Результати голосування: 
"за"     – 13; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 

№ 
з/п 

Найменування установи та її 
підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій-
на оцінка 

Класифіка-

ційна група 

14. 
Інститут землекористування 
Національної академії аграрних 
наук України 

20589035 
вулиця 
Васильківська, 37, 
м. Київ, 03022 

3.27/2.92 II 

Результати голосування: 
"за"     – 12; 
"утримались"   – 1; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято більшістю голосів) 
 
 

7. Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 
до класифікаційних груп за напрямом аграрних та сільськогосподарських 
наук. 

(Безвершенко Ю. В., Мельник С. М.) 
 
Вирішили: 

Інформацію секретаря експертної групи ЕГ-05 з оцінювання ефективності 
діяльності наукових установ за науковим напрямом аграрних та 
сільськогосподарських наук Мельник С. М. взяти до відома. 

Визначити атестаційні оцінки та з урахуванням пункту 2 Розділу ІІІ 
Методики віднести наукові установи до класифікаційних груп згідно з таблицею. 

 

№ 

з/п 

Найменування установи та її 
підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій-
на оцінка 

Класифіка-
ційна група 

1.  Донецька дослідна станція 
Інституту овочівництва і 

26352050 
в'їзд Лермонтова, 5 
селище Селекційне, 

1.35/1.54 ІІІ 



баштанництва Національної 
академії аграрних наук України 

Харківський район, 
Харківська область, 
62478 

2.  

Волинська державна 
сільськогосподарська дослідна 
станція Інституту картоплярства 
Національної академії аграрних 
наук України 

13368842 

вулиця Шкільна, 2, 

смт Рокині, Луцький 
район, Волинська 
область, 45626 

2.47/2.51 ІІІ 

3.  

Південна державна 
сільськогосподарська дослідна 
станція Інституту водних 
проблем і меліорації 
Національної академії аграрних 
наук України 

00497816 

вулиця 
Червоноармійська, 71, 
місто Гола Пристань, 
Херсонська область, 

75600 

2.27/3.07 ІІ 

4.  

Державна установа «Інститут 
охорони ґрунтів України» 
Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України 

25835792 
провулок Бабушкіна, 3, 
м. Київ, 03190 

1.41/2.18 ІІІ 

5.  

Хмельницька державна 
сільськогосподарська дослідна 
станція Інституту кормів та 
сільського господарства 
Поділля Національної академії 
аграрних наук України 

21321872 

село Самчики, 
Старокостянтинівський 
район, Хмельницька 
область, 31182 

2.26/2.70 ІІ 

6.  

Сквирська дослідна станція 
органічного виробництва 
Інституту агроекології і 
природокористування 
Національної академії аграрних 
наук України 

26375507 
вулиця Селекційна, 1, 
м. Сквира, Київська 
область, 09000 

2.35/2.41 ІІI 

7.  

Кам’янсько-Дніпровська 
дослідна станція Інституту 
водних проблем і меліорації 
Національної академії аграрних 
наук України 

26469774 

провулок Олега 
Кошового, 14, 
м. Кам'янка-
Дніпровська,  
Запорізька область, 
71301 

2.63/2.43 ІІ 

8.  

Тернопільська державна 
сільськогосподарська дослідна 
станція Інституту  кормів та 
сільського господарства 
Поділля НААН 

04766584 
вулиця Тролейбусна, 
12, м. Тернопіль,46027 

2.96/2.98 ІІ 

9.  

Прикарпатська державна 
сільськогосподарська станція 
Інституту сільського 
господарства Карпатського 
регіону НААН 

00704273 

вулиця Степана 
Бандери, 21 а, 
м. Івано-Франківськ, 
76014 

2.00/2.91 ІІ 

Результати голосування: 
"за"     – 13; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 
 

8. Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 
до класифікаційних груп за напрямом медичних наук. 

(Безвершенко Ю. В., Пархоменко О. М.) 



 
Вирішили: 

Інформацію заступника голови експертної групи ЕГ-06 з оцінювання 
ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом медичних наук 
Пархоменка О. М. узяти до відома. 

Визначити атестаційні оцінки та з урахуванням пункту 2 Розділу ІІІ 
Методики віднести наукові установи до класифікаційних груп згідно з таблицею. 
 

№ 

з/п 

Найменування установи та її 
підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій-
на оцінка 

Класифіка-
ційна група 

1.  

Державна установа "Інститут 
дерматології та венерології 
Національної академії 
медичних наук України" 

02012160 
вулиця 
Чернишевська, 
7/9, м. Харків, 61057 

2.94/3.35 ІІ 

2.  

Державна установа "Інститут 
нефрології Національної 
академії медичних наук 
України" 

26168139 
вулиця Лісна, 30, 

м. Київ, 04075 
2.70/3.57 ІІ 

3.  
Державна наукова установа 
"Центр інноваційних медичних 
технологій НАН України" 

05417590 

вулиця 
Вознесенський узвіз, 
22, 
м. Київ, 04053 

3.10/3.64 ІІ 

4.  

Державна установа 
"Національний інститут хірургії 
та трансплантології 
імені О. О. Шалімова" 
Національної академії 
медичних наук України 

02011953 

вулиця Героїв 
Севастополя, 30, 

м. Київ, 03680 
2.48/3.41 ІІ 

5.  

Державна установа "Інститут 
гематології та трансфузіології 
Національної академії 
медичних наук України" 

02011924 

вулиця 
М. Берлинського, 12, 

м. Київ, 04060 
2.72/3.60 ІІ 

6.  

Державна установа "Інститут 
спадкової патології 
Національної академії 
медичних наук України" 

02012065 
вулиця М. Лисенка, 
31а, м. Львів, 79008 

3.05/3.52 ІІ 

Результати голосування: 
"за"     – 13; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 
 

9. Про визначення атестаційних оцінок та віднесення наукових установ 
до класифікаційних груп за напрямом військових наук. 

(Безвершенко Ю. В., Васьківський М. І.) 
 
Вирішили: 

Інформацію голови експертної групи ЕГ-07 з оцінювання ефективності 
діяльності наукових установ за науковим напрямом військових наук 
Васьківського М. І. узяти до відома. 

Визначити атестаційні оцінки та з урахуванням пункту 2 Розділу ІІІ 
Методики віднести наукові установи до класифікаційних груп згідно з таблицею. 



 

№ 

з/п 

Найменування установи та її 
підпорядкування 

Код 
ЄДРПОУ 

Місце- 
знаходження 

Атестацій-
на оцінка 

Класифіка-
ційна група 

1.  
Військова частина А1906(Т) 
Міністерство оборони України 

- - 2.53/3.38 ІІ 

Результати голосування: 
"за"     – 13; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 
 

10 Про графік проведення засідань експертної комісії та експертних груп 
у 2021 році. 

(Безвершенко Ю. В. Хименко О.А.) 

 

Вирішили: 

Інформацію секретаря експертної комісії з проведення державної атестації 

наукових установ, начальника управління із реалізації політик у сфері науки та 

інновацій Хименка О. А. про результати засідання взяти до відома. 

Рекомендувати Міністерству освіти і науки: 

1) дотримуватися такого графіка роботи експертних груп та Експертної 

комісії у 2021 році: 

з 01.07.2021 - забезпечити доступ науковим установам до 

інформаційно-аналітичної системи для подання 

відомостей; 

до 27.08.2021 - забезпечити приймання заявки та інформаційних 

матеріалів від наукових установ у паперовому вигляді; 

до 01.09.2021 - забезпечити доступ членів експертних груп до 

відповідних інформаційних матеріалів наукових установ 

в інформаційно-аналітичній системі; 

до 18.10.2021 - забезпечити подання членами експертних груп 

результатів оцінювання ефективності діяльності 

наукових установ; 

до 29.10.2021 - провести засідання експертних груп з оцінювання 

ефективності діяльності наукових установ; 

до 21.11.2021 - провести засідання експертної комісії за результатами 

роботи експертних груп; 

до 13.12.2021 - затвердити наказом МОН результати державної атестації 

наукових установ; 

2) оприлюднити зведену таблицю результатів державної атестації наукових 

установ згідно з висновками про результат державної атестації наукової установи за 

результатами засідання Експертної комісії 28 травня 2021 року; 

3) поширювати узагальнені результати засідання Експертної комісії  

28 травня 2021 року у вигляді таблиці:  

 



Кількісний розподіл за науковими напрямами та класифікаційними групами наукових 
установ, які пройшли державну атестацію, за результатами засідання  

Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 28.05.2021 року 

Науковий напрям 

Кількість наукових установ, 
віднесених до класифікаційної групи Всього 

I II III IV 

соціогуманітарних наук 9 1 - - 10 

суспільних наук 4 2  - 6 

природничих наук - 1 - - 1 

інженерно-технічних наук - 12 3 - 15 

аграрних та сільськогосподарських наук - 5 4 - 9 

медичних наук - 6 - - 6 

військових наук - 1 - - 1 

Разом 13 28 7 - 48 

Результати голосування: 
"за"     – 13; 
"утримались"   – 0; 
"проти"   – 0; 
"не голосували"  – 0. 

(Рішення прийнято одноголосно) 

 

 

Заступник голови комісії    _______________ Ю. В. Безвершенко 

 

 

Секретар комісії     _______________ О. А. Хименко 


