
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
,7 1) 8 . ю 19в. п м ж

Про Комісію з питань проведення державної 
атестації закладів вищої освіти в частині провадження 
ними наукової (науково-технічної) діяльності

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність», абзацу другого пункту 11 Порядку проведення державної атестації 
закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) 
діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 
2018 року № 652, пункту 3 розділу II, пункту 1, підпункту 1 пункту 3 розділу III 
Положення про експертні групи та Комісію з питань проведення державної 
атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково- 
технічної) діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 12 березня 2019 року № 338 «Про державну атестацію закладів вищої 
освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 року за 
№ 688/33659,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад Комісії з питань проведення 
державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової 
(науково-технічної) діяльності (далі -  атестаційна комісія), що додається.

2. Атестаційній комісії визначити персональний кількісний склад 
експертних груп за відповідними науковими напрямами.

3. Директорату науки (Чеберкус Д. В.):
1) до 10 вересня 2019 року здійснити організаційні заходи щодо 

проведення установчого засідання атестаційної комісії;
2) до 15 вересня 2019 року підготувати проект наказу Міністерства 

освіти і науки України щодо затвердження персонального складу експертних 
груп для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти 
за науковим напрямом (далі -  експертні групи).

4. Управлінню з питань інформаційної політики та комунікацій 
(Голубова Т. А.) розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки 
України оголошення про реєстрацію фахівців та вчених, яких може бути 
включено як кандидатів до складу експертних груп згідно з додатком.
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. 5. Контроль 
Міністра Стріху М. В.

Міністр

за виконанням цього наказу покласти на заступника

Лілія ГРИНЕВИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і 
науки України 

від Щ 1 |. ІДЙ №

Персональний склад
Комісії з питань проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині 

провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності 
(далі -  атестаційна комісія)

1 . Стріха
Максим Віталійович

заступник Міністра освіти і науки 
України, голова атестаційної комісії

2. Чеберкус
Дмитро Вікторович

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

3. Ничипоренко 
Олена Валентинівна

головний спеціаліст відділу розвитку 
науки у закладах вищої освіти 
головного управління науково- 
технічного розвитку директорату науки 
Міністерства освіти і науки України, 
секретар атестаційної комісії

4. Анісімов
Ігор Олексійович

«

декан радіофізичного факультету 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, член Наукового 
комітету Національної ради України з 
питань розвитку науки і технологій 
(лист від 26.07.2019 № 007-1-350)

5. Артамощенко 
Вадим Станіславович

заступник директора департаменту 
військової освіти, науки, соціальної та 
гуманітарної політики Міністерства 
оборони України
(лист від 31.07.2019 № 404/1/3200)

6 . Григорук 
Валерій Іванович

головний вчений секретар Академії 
наук вищої ніколи України 
(лист від 30.07.2019 № 22)

7. Ємельянов
Володимир Олександрович

перший заступник головного ученого 
секретаря Національної академії наук



. ■ . ■ ...... - ■■ " України
(лист від 24.07.2019 № 9/1210-5)

8. Ільченко
Михайло Юхимович

проректор з наукової роботи 
Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» 
Міністерства освіти і науки України (за 
згодою)

9. Катрин
Віктор Олександрович

проректор з наукової роботи 
Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна 
Міністерства освіти і науки України (за 
згодою)

10. Константінов 
Сергій Федорович

головний спеціаліст відділу організації 
освітньої та наукової діяльності 
управління професійної освіти та науки 
департаменту персоналу, організації 
освітньої та наукової діяльності 
Міністерства внутрішніх справ України 
(лист від 05.08.2019 № 6894/05/22-2019)

11. Мартинюк 
Віктор Семенович

проректор з наукової роботи 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (за згодою)

12. Михньов
Володимир Анатолійович

головний учений секретар Національної 
академії медичних наук України (лист 
від 31.07.2019 № 4-7/1429)

13. Момотюк
Людмила Євгеніївна

проректор з науково-педагогічної та 
виховної роботи Національної академії 
статистики, обліку та аудиту Державної 
служби статистики України 
(лист від 31.07.2019 № 01.1-09/279-19)

14. Рибалко
Алла Вікторівна

керівник експертної групи з питань 
нормативно-правового забезпечення 
директорату вищої освіти і освіти 
дорослих Міністерства освіти і науки 
України

15. Россошанська 
Ольга Валентинівна

перший проректор Луганської 
державної академії культури і мистецтв



Міністерства культури України (лист 
від 30.07.2019 № 2404/27/14-19)

16. Сандига
Інна Володимирівна

начальник відділу розвитку науки у 
закладах вищої освіти головного 
управління науково-технічного 
розвитку директорату науки 
Міністерства освіти і науки України

17. Саух
Петро Юрійович

академік-секретар відділення вищої 
освіти Національної академії 
педагогічних наук України 
(лист від 30.07.2019 №2-6/309)

18. Уваров
Юрій Володимирович

начальник Науково-методичного 
центру навчальних закладів сфери 
цивільного захисту Державної служби 
надзвичайних ситуацій України (лист 
від 30.07.2019 № 28-10830/285)

Ь д .Г енеральний директор директорату науки
З , 9 с
Д. В. Чеберкус



Додаток
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
&  . Й .2019№

До уваги фахівців та вчених!

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року 
№ 652 «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в 
частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» 
Міністерством освіти і науки України у 2019 році буде проведено державну 
атестацію закладів вищої освіти, які належать до сфери управління МОН, в 
частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності.

Відповідно до підпункту 3 пункту 14 вищезазначеної постанови МОН 
затверджує персональний склад атестаційної комісії, експертних груп та 
положення про них.

У зв’язку з наведеним вище МОН розпочато реєстрацію фахівців та 
вчених, яких може бути включено як кандидатів до складу експертних груп для 
проведення оцінювання ефективності діяльності ЗВО за науковим напрямом.

Кандидати до складу експертних груп можуть подаватися за одним із 
запропонованих наукових напрямів, але за кількома галузями знань цього 
напряму.

Відповідно до пункту 6 розділу II Положення про експертні групи та 
Комісію з питань проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині 
провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності для оцінювання 
ефективності наукового напряму ЗВО та інформаційних матеріалів, що 
підпадають під вимоги Закону України «Про державну таємницю», до 
персонального складу експертної групи необхідно залучити експертів, 
які мають допуск до державної таємниці відповідно до чинного 
законодавства. Якщо кандидат має допуск, про це необхідно обов’язково 
вказати в анкеті.

Також зазначаємо, що МОН створено £оо§1е-ґоші анкети кандидата, яку 
необхідно заповнити, скориставшись наступним посиланням 
https://fomis.gle/qZuGgW29iVtPHpUX7.

Паперовий варіант анкети із підписом кандидата, завірений організацією 
(установою), у якій він працює, необхідно надати до директорату науки МОН у 
строк до 20 серпня поточного року.

В О- Генеральниидиректор^' 
директорату науки

https://fomis.gle/qZuGgW29iVtPHpUX7

