
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ПРОВЕДЕННЯ  

ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ УСТАНОВ 

 
ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ 
від 01 квітня 2019 року № 01 

м. Київ 
(згідно Протоколу № 01-ЕК/2019 від 01.04.2019) 

 
Присутні члени Експертної комісії:  

Бітаєв В. А., Гундорова Т. І., Гусак Ю. А., Ємельянов В. О., 
Заришняк А. С., Ковальчук О. І., Рябова О. О., Сисоєва С. О., 
Степаненко І. В., Стріха М. В., Ткаченко Н. М., Тронько М. Д., 
Чеберкус Д. В., Чернявський С. С., Хименко О. А.. 

Відсутні члени Експертної комісії:  
Ковальова О. В., Кузнєцова Н. С., Кушнерик О. Ю., 
Трофименко Н. С.. 

 
Запрошені: Кобзистий М. О., Короденко М. В., Мельник С. М.. 
 

Головував заступник Міністра освіти і науки України Стріха М. В., 
Голова Експертної комісії. 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання Експертної комісії з 
проведення державної атестації наукових установ. 

(Стріха М. В.) 
Вирішили: 

Затвердити такий порядок денний першого засідання Експертної комісії з 
проведення державної атестації наукових установ:  

1) Про організацію проведення державної атестації наукових установ; 
2) Про напрями, за якими будуть утворені експертні групи; 
3) Про формування персонального складу та роботу експертних груп; 
4) Про графік проведення засідань експертної комісії та експертних груп; 
5) Про різне. 
Встановити регламент розгляду кожного питання порядку денного  

до 10 хвилин. 
(Рішення прийнято одноголосно) 

 
2. Про організацію проведення державної атестації наукових установ. 

(Стріха М. В.) 
Вирішили: 

Інформацію щодо організації проведення державної атестації наукових 
установ Міністерством освіти і науки України взяти до відома. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
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3. Про напрями, за якими будуть утворені експертні групи. 

(Стріха М. В., Заришняк А. С., Ємельянов В. О., Ткаченко Н. М.,  
Бітаєв В. А., Кобзистий М. О.) 

Вирішили: 
Погодити віднесення наукових установ до наукових напрямів за галузями 

знань, відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266, доручивши 
секретареві Експертної комісії в робочому порядку унести необхідні уточнення 
до таблиць. 

Визначити як наукові напрями, за якими буде проводитись державна 
атестації наукових установ, такі напрями: 

напрям соціогуманітарних наук; 
напрям суспільних наук; 
напрям природничих наук; 
напрям інженерно-технічних наук; 
напрям аграрних та сільськогосподарських наук; 
напрям медичних наук; 
напрям військових наук. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 

4. Про формування персонального складу та роботу експертних груп. 
(Стріха М. В., Хименко О. А., Сисоєва С. О.) 

Вирішили: 
Інформацію про формування переліку кандидатів у члени експертних 

груп за науковими напрямами взяти до відома. 
Встановити 10 квітня 2019 року крайньою датою надання членам 

Експертної комісії переліків кандидатів у члени експертних груп за науковими 
напрямами для опрацювання та прийняття рішення.  

Визначити рівномірний принцип навантаження кожного члена 
експертної групи при опрацюванні інформаційних матеріалів наукових 
установ. 

Делегувати експертній групі право визначати «навантаження» на одного 
експерта з дотриманням: принципу рівномірності навантаження, вимоги щодо 
уникнення потенційного конфлікту інтересів та вимоги щодо опрацювання 
інформаційних матеріалів наукової установи максимально можливою 
кількістю членів експертної групи. 

(Рішення прийнято одноголосно) 
 

5. Про графік проведення засідань експертної комісії та експертних 

груп. 
(Стріха М. В., Заришняк А. С., Ємельянов В. О.) 

Вирішили: 
Рекомендувати Міністерству освіти і науки дотримуватися такого 

графіку роботи експертних груп та Експертної комісії: 
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до 10.04.2019  - надати членам Експертної комісії переліки кандидатів у 
члени експертних груп за науковими напрямами для 
опрацювання та прийняття рішення; 

до 12.04.2019  - оприлюднити графік засідань експертних груп з 
оцінювання ефективності діяльності наукових установ; 

до 19.04.2019 - затвердити наказом МОН персональний склад 
експертних груп з оцінювання ефективності діяльності 
наукових установ; 

до 23.04.2019 - забезпечити доступ членів експертних груп до 
відповідних інформаційних матеріалів наукових 
установ в інформаційно-аналітичній системі; 

до 07.05.2019 - провести засідання експертних груп з оцінювання 
ефективності діяльності наукових установ; 

до 14.05.2019 - провести засідання Експертної комісії за результатами 
роботи експертних груп; 

до 24.05.2019 - затвердити наказом МОН результати державної 
атестації наукових установ. 
(Рішення прийнято одноголосно) 

 
6. Про різне. 

(Стріха М. В., Хименко О. А., Ковальчук О. І.) 
Вирішили: 

Рекомендувати Міністерству освіти і науки: 
провести консультації з членами Експертної комісії щодо кандидатур 

голів експертних груп; 
забезпечити надання науковими установами, яким належить проходити 

атестацію, в електронному та паперовому вигляді відповідних переліків та 
активних посилань на публікації у виданнях, що індексуються 
наукометричними базами, які б підтверджували кількісні показники, зазначені 
науковою установою у Розділі ІІ «Результативність та ефективність наукових 
досліджень установи» Додатку 3 до Методики. 

(Рішення прийнято одноголосно) 

 

Голова комісії      _______________ М. В. Стріха 

 

Секретар комісії     _______________ О. А. Хименко 


