
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

/J  &3 20 /9  р. № £34

Про затвердження складу 
експертної комісії з проведення 
державної атестації наукових 
установ

На підставі пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року 
№ 630, та відповідно до Порядку проведення державної атестації наукових 
установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 липня 2017 р. № 540, Положення про експертну комісію з проведення 
державної атестації наукових установ, затвердженого наказом Міністерства освіти 
і науки України від 17 вересня 2018 року № 1008 «Деякі питання державної 
атестації наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2018 року за № 1506/32958,

Н А К А З У Ю :

1. Утворити експертну комісію з проведення державної атестації наукових 
установ та затвердити її склад, що додається.

2. Департаменту науково-технічного розвитку (Хименко О. А.) 
забезпечити організацію роботи експертної комісії.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Стріху М. В.

Міністр Л. М. Гриневич



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки 
України
4 '2~  0 1  2019 № 3 1 4

СКЛАД
експертної комісії з проведення 

державної атестації наукових установ

1. СТРІХА
Максим
Віталійович

заступник Міністра освіти і науки України, 
голова експертної комісії

2. ЧЕБЕРКУС
Дмитро
Вікторович

генеральний директор директорату науки 
Міністерства освіти і науки України, 
заступник голови експертної комісії

3. ХИМЕНКО
Олег
Андрійович

в.о. директора департаменту науково- 
технічного розвитку Міністерства освіти і 
науки України, секретар комісії

4. БІТАЄВ
Валерій
Анатолійович

віце-президент Національної академії мистецтв 
України, (за згодою)

5. ГУНДОРОВА
Тамара
Іванівна

завідуюча відділом Інституту літератури імені 
Т. Г. Шевченка Національної академії наук 
України, член Наукового комітету, (за згодою)

6. ГУСАК
Юрій
Аркадійович

начальник воєнно-наукового управління 
Генерального штабу Збройних Сил України, (за 
згодою)

7. ЄМЕЛЬЯНОВ
Володимир
Олександрович

перший заступник головного ученого секретаря 
Національної академії наук України, (за 
згодою)

8. ЗАРИШНЯК
Анатолій
Семенович

віце-президент -  головний вчений секретар 
Національної академії аграрних наук України, 
(за згодою)
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9. КОВАЛЬОВА
Олена
Вікторівна

заступник Міністра аграрної політики та 
продовольства України, (за згодою)

10. КОВАЛЬЧУК
Ольга
Іванівна

виконуюча обв’язки генерального директора 
Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів 
Міністерства охорони здоров’я України, (за 
згодою)

И. КУЗНЄЦОВА
Наталія
Семенівна

віце-президент -  керівник Київського 
регіонального центру Національної академії 
правових наук України, (за згодою)

12. КУШНЕРИК
Олександр
Юрійович

заступник директора департаменту управління 
державною власністю Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, (за 
згодою)

13. РЯБОВА
Ольга
Олексіївна

директор Департаменту з питань проектування 
об’єктів будівництва, технічного регулювання 
та науково-технічного розвитку Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України, 
(за згодою)

14. СИСОЄВА
Світлана
Олександрівна

академік-секретар Відділення загальної 
педагогіки та філософії освіти Національної 
академії педагогічних наук України, (за згодою)

15. СТЕПАНЕНКО
Ірина
Володимирівна

державний експерт експертної групи з питань 
аналізу, наукових досліджень та соціальних 
опитувань Директорату стратегічного 
планування, координації політики та 
євроінтеграції Міністерства соціальної 
політики України, (за згодою)

16. ТКАЧЕНКО
Наталія
Миколаївна

начальник Управління експертного 
забезпечення правосуддя Департаменту з 
питань судової роботи та банкрутства 
Міністерства юстиції України, (за згодою)

17. ТРОНЬКО
Микола
Дмитрович

віце-президент Національної академії 
медичних наук України, директор Державної 
установи «Інститут ендокринології та обміну 
речовин ім. В. П. Комісаренка НАМИ 
України», (за згодою)
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18. ТРОФИМЕНКО
Наталія
Степанівна

в.о. директора Департаменту стратегії та 
європейської інтеграції Міністерства екології 
та природних ресурсів України, (за згодою)

19. ЧЕРНЯВСЬКИЙ
Сергій
Сергійович

проректор Національної академії внутрішніх 
справ, (за згодою)

Виконуючий обов’язки 
директора департаменту 
науково-технічного розвитку О. А. Хименко


