ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 353
м.Київ

«01» 06 2017 р.

Про перевірки наукової та науковоорганізаційної діяльності наукових
установ НАН України у 2017 році
З метою організації та проведення планових перевірок наукової та
науково-організаційної діяльності наукових установ НАН України за
п’ятирічний період та відповідно до п.7.14 Статуту Національної академії
наук України, п.4 Положення про відділення Національної академії наук
України, п.1.10 Основних принципів організації та діяльності наукової
установи Національної академії наук України:
1.
Затвердити за поданням відділень НАН України перелік наукових
установ НАН України, наукова та науково-організаційна діяльність яких за
п’ятирічний період підлягає перевірці у 2017 році (додається).
2.
Взяти до відома та керівництва в роботі, що:
постановою Президії НАН України від 15.03.2017 №75 «Про
затвердження Методики оцінювання наукових установ НАН України»
визначено, що при планових перевірках наукової і науковоорганізаційної діяльності наукових установ НАН України за
п’ятирічний період є обов’язковим проведення оцінювання
ефективності діяльності наукових установ за зазначеною методикою;
перевірка наукової та науково-організаційної діяльності установи має
складатися з оцінювання цієї діяльності за зазначеною методикою та
заслуховування звіту про діяльність установи за п’ятирічний період
відповідним відділенням НАН України. При цьому окрема комісія з
перевірки наукової та науково-технічної діяльності установи не
створюється;
науково-методичне
та
інформаційно-аналітичне
забезпечення
процедури оцінювання здійснює Офіс оцінювання діяльності наукових
установ НАН України (далі ООДНУ), який створено згідно з
постановою Президії НАН України від 17.05.2017 № 134;
розгляд звітів про наукову та науково-організаційну діяльність
наукових установ НАН України здійснюється відповідно до порядку,
затвердженого постановою Президії НАН України від 24.10.2012
№213.
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3.
Постійній комісії НАН України з оцінювання ефективності
діяльності установ НАН України (далі – ПК НАНУ) забезпечити :
3.1 складання в тижневий термін спільно з ООДНУ та Науковоорганізаційним відділом Президії НАН України узгодженого з
відділеннями НАН України плану-графіку проведення оцінювання
наукових установ НАН України в 2017 році та його оприлюднення на
веб-порталі НАН України;
3.2 вирішення суперечок у випадку розбіжностей або незгоди установи
щодо складу експертних комісій (далі – ЕК), висновку ЕК, інших
матеріалів, підготовлених ЕК та/або відповідною постійною комісією з
наукового напряму (далі - ПКНН);
3.3 розгляд презентацій діяльності наукових установ НАН України в
2017 році, висновків експертних комісій щодо оцінки їх діяльності та
заяв установ щодо такого висновку;
3.4 розгляд, затвердження та подання до Президії НАН України та
відповідних відділень НАН України звітів про оцінювання
ефективності діяльності наукових установ НАН України в 2017 році та
рекомендацій щодо їх подальшої діяльності, а також оприлюднення на
веб-порталі НАН України зазначених звітів.
4.

Відділенням НАН України:

4.1 разом з науковими установами НАН України, наукова та науковоорганізаційна діяльність яких за п’ятирічний період підлягає перевірці
у 2017 році, забезпечити в двотижневий термін подання до ООДНУ
пропозицій щодо експертів з основних напрямів їх діяльності для
формування ЕК відповідними ПКНН;
4.2 після отримання затвердженого ПК НАНУ звіту про оцінювання
ефективності діяльності установи та рекомендацій щодо її подальшої
діяльності розглянути на розширеному засіданні бюро звіт установи
про наукову і науково-організаційну діяльність за п’ятирічний період;
4.3 при внесенні на розгляд Президії НАН України питання про
наукову та науково-організаційну діяльність наукової установи за
п’ятирічний період забезпечувати подання разом з проектом постанови
Президії НАН України також рекомендацій щодо подальшої діяльності
установи, затверджених ПК НАНУ.
5.
Офісу оцінювання діяльності наукових установ НАН України
забезпечити:
5.1 інформаційне та технічне супроводження роботи ЕК, ПКНН та ПК
НАНУ при проведенні оцінювання наукових установ НАН України;
5.2 разом з відповідними ПКНН та відділеннями НАН України
забезпечувати своєчасне, згідно з оприлюдненим планом-графіком,
формування ЕК;
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5.3 дотримання вимог запобігання конфлікту інтересів при формуванні
ЕК відповідними ПКНН.
6.
Науковим установам НАН України, наукова та науковоорганізаційна діяльність яких за п’ятирічний період підлягає перевірці у 2017
році, забезпечити:
6.1 якісну підготовку та надання анкетних матеріалів до ООДНУ не
пізніше 25 днів до початку процедури оцінювання, сприяння
всебічному ознайомленню ЕК з роботою підрозділів установи при її
відвідуванні;
6.2 звітування на розширених засіданнях бюро відповідних відділень
НАН України про наукову та науково-організаційну діяльність
установи за п’ятирічний період.
7.
Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Науково-організаційний відділ Президії НАН України.

Президент Національної академії наук
України
академік НАН України

Б.Є.Патон

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України

В.Л.Богданов

Міщук 239 64 33
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Затверджено
розпорядженням Президії НАН України
від 01.06.2017 р. № 353
Перелік наукових установ НАН України,
наукова та науково-організаційна діяльність яких за п’ятирічний період
підлягає перевірці у 2017 році
№
п/п

Установи НАН України

1
1.

Термін
перевірки

Відділення НАН України,
відповідальне за проведення
перевірок

2
Інститут прикладних проблем
механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача
2. Інститут космічних досліджень
НАН України та ДКАУкраїни
3. Інститут механіки
ім. С.П. Тимошенка
4. Інститут проблем міцності
ім. Г.С. Писаренка
5. Інститут радіофізики та
електроніки ім. О.Я. Усикова
6. Інститут іоносфери НАН України
та МОН України
7. Інститут магнетизму НАН
України та МОН України
8. Інститут фізики напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова
9. Інститут географії
10. Фізико-механічний інститут
ім. Г.В. Карпенка
11. Інститут надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля
12. Інститут електродинаміки

3
ІІІ кв.
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Відділення математики

ІІІ кв.

Відділення інформатики

ІІІ кв.

Відділення механіки

ІІІ кв.

Відділення механіки

ІІІ кв.

Відділення фізики і астрономії

ІІІ кв.

Відділення фізики і астрономії

ІІІ кв.

Відділення фізики і астрономії

ІІІ кв.

Відділення фізики і астрономії

ІІІ кв.
ІІІ кв.

13. Інститут проблем безпеки АЕС

ІІІ кв.

14. Інститут хімії поверхні
ім. О.О. Чуйка
15. Інститут біоколоїдної хімії
ім. Ф.Д. Овчаренка
16. Інститут хімії
високомолекулярних сполук

ІІІ кв.

Відділення наук про Землю
Відділення фізико-технічних
проблем матеріалознавства
Відділення фізико-технічних
проблем матеріалознавства
Відділення фізико-технічних
проблем енергетики
Відділення фізико-технічних
проблем енергетики
Відділення хімії

ІIІ кв.

Відділення хімії

IІІ кв.

Відділення хімії

ІІІ кв.
ІІІ кв.
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17. Інститут фізико-органічної хімії і
вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка
18. Інститут молекулярної біології і
генетики
19. Інститут проблем кріобіології і
кріомедицини
20. Інститут біохімії ім.
О.В.Палладіна
21. Інститут еволюційної екології
22. Інститут клітинної біології і
генетичної інженерії
23. Інститут фізіології рослин і
генетики
24. Науково-дослідний центр
індустріальних проблем розвитку
25. Інститут регіональних
досліджень ім. М.І. Долішнього
26. Закарпатський регіональний
центр соціально-економічних і
гуманітарних досліджень
27. Інститут сходознавства
ім. А.Ю. Кримського
28. Інститут літератури
ім. Т.Г. Шевченка
29. Інститут української мови

3
IІІ кв.
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Відділення хімії

ІІІ кв.

ІІІ кв.
ІІ кв.

Відділення біохімії, фізіології і
молекулярної біології
Відділення біохімії, фізіології і
молекулярної біології
Відділення біохімії, фізіології і
молекулярної біології
Відділення загальної біології
Відділення загальної біології

ІІІ кв.

Відділення загальної біології

ІІІ кв.

Відділення економіки

ІІІ кв.

Відділення економіки

ІІІ кв.

Відділення економіки

ІIІ кв.

Відділення історії, філософії та
права
Відділення літератури, мови та
мистецтвознавства
Відділення літератури, мови та
мистецтвознавства

ІІІ кв.
ІІІ кв.

IІІ кв.
IІІ кв.

