
напрямами Наукової ради
мон

Про здійснення експертизи 
анотованих звітів за закінченими 
науково-дослідними роботами 
у 2017 році та звітів за етапом 2017 
року

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.01.2017 
М> 1609 «Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2017 рік» 
просимо відповідно до графіку (додається) забезпечити на засіданнях секцій за 
фаховими напрямами об’єктивний розгляд результатів наукової та науково- 
технічної експертизи анотованих звітів за закінченими науково-дослідними 
роботами у 2017 році та звітів за етапом 2017 року.

Доступ головам секцій для ознайомлення з переліком робіт, які потрапили 
на відповідні секції для експертизи буде надано 22 березня 2018 року, доступ до 
інформації щодо розподілу анотованих звітів та результатів здійснення 
експертизи у системі буде надано 6 квітня 2018 року.

Доступ експертам для проведення експертизи ’анотованих звітів за 
закінченими науково-дослідними роботами у 2017 році буде надано з 26 березня 
2018 року по 5 квітня 2018 року, для експертизи звітів за етапом 2017 року буде 
надано з 9 квітня 2018 року по 19 квітня 2018 року.

Рішення щодо анотованих звітів, які отримали оцінку «незадовільно» 
колегіально приймається на засіданні секції та в обов’язковому порядку 
заноситься до протоколу засідання секції.

Автоматичний розподіл анотованих звітів для експертів буде здійснено у 
єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» 26 березня 201 8 року.

Додаток: на 2 арк.

Виконуючий обов’язки голови
Науковоїради МОН М. В. Стріха

■ > сі.- - " V

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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Додаток
до листа Міністерства освіти і 
науки У країни 

2018 №

Засідання секцій за фаховими напрямами Наукової ради Міністерства 
освіти і науки України щодо експертизи анотованих звітів за закінченими 
науково-дослідними роботами у 2017 році та звітів за етапом 2017 року

№ з/п Дата та час 
проведення 

засідання секцій

Кабінет

1. Математика 19.04.2018
10 . 00 - 13.00

312

2. Інформатика та кібернетика 19.04.2018
10 . 00 - 14.00

401
1

3. Загальна фізика 19.04.2018
14 . 00 - 17.00

312 і

4. Ядерна фізика, радіофізика та астрономія 19.04.2018
14 . 00 - 17.00

401

5. Електроніка, радіотехніка та 
те л еко му н і кації

20 .04.2018
10.00  - 14:00

312

6. Наукові проблеми матеріалознавства 20 .04.2018
10 . 00 - 14.00

401

7. Енергетика та енергозбереження 20 .04.2018
14 . 00 - 17.00

312

8. Технології видобутку та переробки 
корисних копалин

20.04.2018
14 . 00 - 17.00

401

9. Охорона навколишнього середовища 23 .04.2018
14 . 00 - 17.00

401

10. Механіка 23.04.2018
10 . 00 - 12.00

312

11. Машинобудування
|

23.04.2018
10 . 00 - 12.00

401

12. Приладобудування 23.04.2018
12 . 00 - 14.00

312

ІЗ. Авіаційно-космічна техніка і транспорт 24 .04.2018
14 . 00 - 17.00

401

14. Технології будівництва, дизайн, 
архітектура

24 .04.2018
14 . 00 - 16.00

312

15. Біологія, біотехнологія та актуальні 
проблеми медичних наук

24.04.2018
10 . 00 - 13.00

312

16. Хімія
______ . . ............................. ............................................................................................і

24 .04.2018
10 . 00 - 13.00

401



77І:

17. Економіка 25,04.2018
13. 00- 16.00

312

18. Право 25.04.2018
16. 00- 18.00

312
і : : ' 1

19. Педагогіка, психологія, проблеми 
молоді та спорту

25 .04.2018
13. 00- 16.00

401
1 і

20. Соціально-історичні науки 25 .04.2018
10. 00- 13.00

| 312

21. Літературознавство, мовознавство та 
мистецтвознавство

26 .04.2018
10. 00- 13.00

401

22. Науки про Землю 26.04.2018
13. 00- 15.00

ЧОІ
і |

23. Наукові проблеми сільського, лісового і 
садово-паркове господарство, ветеринарії

26.04.2018
13. 00- 16.00

401

24. Наукові проблеми харчових технологій 
та промислової біотехнології

26 .04.2018
15. 00- 18.00

чоі

Заступник директора департаменту -  
начальник відділу розвитку науки у •.
вищих навчальних закладах ... І. В. Сандига


