
протокол ль 19

засiдання пауковоi ради Нацiоllального фонду дослiлжень УкраТни
(нФду)

25 серпня 2020 року

Мiсце проведення: у зв'язку з карантином та рекомендованими
протиепiдемiчними заходами, засiдання вiдбувасться в дистанцiйнiй формi
шляхом аудiо/вiдео конференцii iз застосуванням програмного забезпечення
Zoom.

Реестрацiя членiв науковоТ ради (далi - НР) проводиться онлайн шляхом
при€днання до аудiо/вiлео конференuii (кiлькiсний склад НР - З0 осiб).

За результатами реестрацiТ на засiданнi присутнi 22 члени науковоi ради
(засiдання НР проводиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше двох
третин вiд загальноi кiлькостi членiв НР).

Присутнi на засiданнi:

Голова науковоi ради Яценко Л.П., головуючий на засiданнi.
Члени науковоi ради:
Борецький Ю.Р., Бородiна О.М., Висоцька Н.О.., Вiльчинський С.Й., Гончарук
А.Г., !орошенко А.О., IcacHKoB С.В., Kicb О.Р., Колотiлов С.В., Кондратюк
С.Я., Костюченко Ю.В., Кочубей А,Н., Лебовка M.I., Мельник Т.А., Найдюк
IО.Г., Носич О,Й., Павличенко А.В.,, Прiхна Т.О., Солдаткiн О.П., Cy'llacBa
О.М., Шакун B.I.

Представники дирекцii НФЩУ:

Полоцька О.О. - виконавчий директор;
Губар C.I. перший заступник виконавчого директора;
Кулiков О.П. - заступник виконавчого директора.
Голова KoMicii конкурсу <Наука для безпеки людини та суспiльства>.

Голова KoMicii конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених>.

1 . Про стан справ щодо
просктiв за конкурсом
учених)).
!оповidачi:ч.,tенч НР, Го.цова

ученuх)r.

проведення HayKoBoi i науково-технiчноi експертизи
<Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих

KoMicii конкурсу кПidmрuмка dослidхень пpoBidttux mа молоduх

2. Про стан справ щодо проведення HayкoBoi i науково-технiчноi екстrерl.изи
проектiв за конкурсом кНаука для безпеки людини та суспiльства>.
,Щоповidачi: членu НР, Го-цова KoMici| конкурсу <Наука dltя безпекu люОuнu mа суспi-пьсmвал.

З. Про затвердження Додаткiв до Договору про виконання наукового
дослiдження i розробки за рахунок грантовоi пiдтримки на 2020 piK.

!оповidачi : Полоцька О,О.
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Яценко Л.П. BHic пропозицiю розпочати засiдання зi схвалення порядку
денного.

Голосування: <<за>> -22; (протиD - 0;<утримались) - 0.

Заперечень у членiв НР немае, лорядок денний схвалюеться одноголосно.

бiологii, медицини i аграрних наук
проскти без оцiнок, заJIишаеться
iноземних експертiв.

станом на сьогоднi вiдсутнi
з недостатньою кiлькiстю

l. Перше питання порядку денного - uПро стан справ щодо проведення
науковоi i науково-технiчноi експертизи просктiв за конкурсом кПiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених).
СЛУХАЛИ:
Член НР, уповноважеrlий на здiйснення монiториlrгу роботи KoMicii
конкурсу <<Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)) вiд секцii
соцiальних та гуманiтарних наук повiдомив,, що станом на 25.08.2020 yci
проскти за напрямом соцiальних та гуманiтарних наук мають по три оцiнки.
.Щеякi проекти не мають оцiнювання iноземним експертом, серйозна проблема
- це вlдсутнlсть lноземного експерта для проекту з

фiнансуванням.
найбiл ып им

Член НР, уповноважеtrий на здiйснення монiторингу роботи KoMiciT
копкурсу <<Пiдтримка дослiджень провiдних та моJIодих учених)} вiд секцii

Член НР, уповноважений на здiйснення монiторингу роботи KoMiciT
конкурсу <<Пiдтримка дослiджепь провiдних та молодих учених>) вiд секцii

Голова KoMiciT конкурсу <Пiдт,римка дослiджепь провiдних та молодих
учених> зазначив, що основним недолiком залишаеться дуже обмежена база
експертiв Фонду, у зв'язку з цим доводиться шукати експертiв з iнших баз, а
це потребус бiльше часу. Також у зв'язку з лiтнiм перiодом * бiльшiсть
експертiв у вiдпустках, виникають проблеми у залученнi експертiв до роботи.
Стосовно стану справ щодо проведення HayKoBoi i науково-технiчноi
експертизи проектiв за зазначеним конкурсом зокрема було зазначено, що з
316 проектiв 82 проекти не повнiстю оцiненi: 7 проектiв не мають жодноi
оцiнки; 23 проекти мають одну оцiнку; 52 проекти мають двi оцiнки. В деяких
про€ктах е перевищення фiнансування на перший piк.

В обговореннi взяли участь: Kicb О.Р., ,Щорошенко А.О., Борецький Ю.Р.,
Губар C.I., Яценко Л.П., Лебовка M.I., Солдаткiн О.П., Вiльчинський С.Й.,
Сулаева О.М., Носич О.Й.

За результатами обговорення Яценко Л.П. запропонував взяти до вiдома
iнформацiю, наведену членами НР та Головою KoMiciT конкурсу <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених>.

доповiв, що
rtроблема

природничих, технiчних наук
на 25.08.2020 року 7 проектiв
мають три оцiнки, недостатня

i математики доповiв що iз 215 просктiв, станом
не мають жодноi оцiнки i тiльки 149 просктiв

кiл bKicTb iноземних експертiв.
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2. Щруге питанttя порядку денного - пПро стан справ щодо проведення
науковоi i науково-технiчноi експертизи просктiв за конкурсом (Наука для
безпеки людини та суспiльства>.

СЛУХАЛИ:
Член НР, уповноважений на здiйснення монiторингу роботи KoMicii
конкурсу <Наука для безпеки людини та суспiльства> вiд секцii бiологii,
медицини i аграрних наук доповiв, що станом на 25.О8,2020 року з 203
просктiв за зазначеним напрямом тiльки 3 проекти не мають третьоТ оцiнки.
Також було вiдзначено, що за напрямом бiологii, медицини i аграрних наук с
iноземний експерт, який провiв оцiнювання бiльше нiж десяти проектiв,
необхiдно прийняти рiшення стосовно такого виllалку,
В обговореннi взяли участь:
Губар C.I., Яценко Л.П.,
Вiльчинський С.Й.
За результатами обговорення

Kicb О.Р., !орошенко А.О., Борецький Ю.Р.,
Лебовка M.I., Солдаткiн О.П., Прiхна Т.О.,

та з урахуванням того, що однiею з серйозних
проблем залишаеться недостатня кiлькiсть iноземних експертiв, за деякими
напрямами iх катастрофiчно не вистачас, Яценко Л.п. винiс на голосування
пропозицiю дозволити iноземним експертам провести експертизу бiльше
десяти просктiв.

В голосуваннi взяли участь 21 член HayKoBoi ради
Голосування: <за> - 20; (проти) - 0; <утримались> - 1.

УХВАЛИЛИ: у зв'язку з винятковими обставинами, що склалися, дозволити
як виняток iноземним експертам провести експертизу бiльше десяти
просктiв.

Голова KoMicii конкурсу <Наука для безпеки людини та суспiльства>>
доповiв про стан справ щодо оцiнки просктiв зазначеного конкурсу (текст
доповiдi додаеться). Зокрема пiд час доповiдi було наголошено, що ситуацiя з
оцiнюванням проектiв значно покращилась: збiльшилась кiлькiсть проектiв,
шо мають три оцiнки i зменшилась кiлькiсть просктiв. що не мають жодноi
оцiнки. Станом на 25.08.2020 з 466 проектiв 412 проектiв повнiстю оцiненi,
36 просктiв мають 2 оцiнки, l4 проектiв мають 1 оцiнку i 4 проскти не мають
жодноi оцiнки, Також було зазначено, що завершення конкурсу це не тiльки
закiнчення проведення експертизи а й пiдведення пiдсумкiв та затвердження
результатiв, а на це теж потрiбен час. У зв'язку з цим Комiсiя конкурсу
зверта€ться до НР з проханням продовжити термiни пiдведення пiдсумкiв
результатiв конкурсу.
Губар C.I. звернув увагу членiв НР на те, що протокол про остаточне
затвердження результатiв koHkypciB повиннi пiдписати yci члени koMiciТ
конкурсу. Враховуючи те, що продовжено карантин, виника€ питання, яким
чином органiзувати пiдписання зазначених протоколiв,
Яценко Л.П. запропонував для пiдписання протоколу використати
електронний пiдпис.
солдаткiн о.п. зазначив, що не у Bcix членiв конкурснот koMicii е
електронний пiдпис.
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вiльчинський с.й. пiдкреслив, що не можна примусити людину
карантинУ приiхати на засiдання конкурсноТ KoMicii i запропонував
Фонду знайти iнший спосiб вирiшення цього питання.

пlд час

дирекцii

В обговоренНi взялИ участь: Kicb о.Р., Шакун B,I., Губар C.I., Яценко Л.П.,
Лебовка M.I., Солдаткiн О.П., Носич О.Й., Вiльчинський С.Й.
Пiсля обговорення Яценко Л.П. винiс на голосування TaKi пропозицii: 1)
визначити 3 вересня 2020 року кiнцевою датою подання науковiй радi НФ!У
Комiсiями KoHKypciB пiдсумкових документiв за результатами KoHKypciB
<Наука для безпеки людини та суспiльства> та <Пiдтримка дослiджень
провiдних та молодих учених); 2) провести засiдання HayKoBoi ради НФЩУ
для розгляду i затвердженню пiдсумкiв конкурсу до б вересня 202О року; 3)
дирекцii нФду розмiстити на офiцiйному веб-сайтi оголошення про те, що
пiдсумки KoHKypciB <Наука для безпеки людини та суспiльства> та
<пiдтримка провiдних та молодих учених) булуть опублiкованi не пiзнiше 7
вересня 2020 року.
В голосуваннi взяли участь 21 член науковоi ради
Голосування: <за> - 2l; (проти) - 0; <утримались> - 0.

УХВАЛИЛИ: 1) визначити 3 вересня 2020 року кiнцевою датою подання
науковiй радi НФ!У Комiсiями KoHKypciB гliдсумкових документiв за
результатами koHkypciB <наука для безпеки людини та суспiльства)) та
<Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)): 2) провести засiдання
науковоi ради НФЩУ для розгляду i затвердженню пiдсумкiв конкурсу до 6
вересня 2020 року; 3) дирекцii нФдУ розмiстити на офiuiйному веб-сайтi
оголошення про те, що пiдсумки KoHKypciB <Наука для безпеки людини та
суспiльства> та uПiдтримка провiлних та молодих учених) булуть
опублiкованi не пiзнiше 7 вересня 2020 року.
3. Третс питаtlllя порядку леIlного - кПро затвердження Додаткiв до
,щоговору про виконання наукового дослiдження i розробки за рахунок
грантовоi пiдтримки на 2020 pio.
СЛУХАЛИ:
Полоцька О.О. запропонувала розглянути додаток 1 Технiчне завдання.
В обговореннi взяли участь: Яценко Л.П., Борецький Ю.Р,, Гончарук Д.Г.,
Прiхна Т.о., Солдаткiн о.П., Кондратюк С.Я., Носич о.Й., губар C.I., Кулiков
о.П., Вiльчинський С.Й.
За результатами обговорення запропоновано:
пункт I. Загальна iнформацiЯ про про€кт заJIишити у попереднiй редакцii;
пункт 2. Iнформацiя про виконавцiв проскту слово <спiвробiтники> замiнити
на <виконавцi>;
пункт 3. Iнформацiя про органiзацiю(i) субвиконавця(iв) проекту з€чlиши,I,и у
попереднiй редакцii;
пунк,г 4. Опис просктуrryflKr +. \-/llис llPocкl,y II. +.4 першии аозац перенести до п. 4.J;
пункт 5. Етап виконання Проскту (ЕВП) та iндикатори виконання у 2020 рочi

п. 4.4 перший абзац 4.З;

залишити один ЕВП;
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пункт б. HayKoBi або науково-технiчнi результати, що очiкуються отримати у
2020 роцi вид€rлити пп. а-в видt}лити i викласти п.б в такiй редакцii: <<6,1 опuс
науковuх або науково-mехнiчнuх резульmаmiв, якi очiкуюmься оmрuлrашu в
раJчlксtх вuконання Проекmу (iз зазначенням tx очiкуванuж якiснuх mа кiлькiснuх
(mехнiчнuх) харакmерuсmuк);6.2 За наявносmi науково-mехнiчноi проdукцii
обryунmування 11 переваz у порiвняннi з iснуючlь,чtч анало?ацu; б.3 Пракmuчна
цiннiсmь за7lланован1,1х резульmаmiв реалiзацii Проекmу dля eKoHoMiKu mа
суспiльс mва (сmосусmься проскmiв, tцо переdбачаюmь провеdення прuклаdнt tх
Hayчoчllx dослidэюень i науково-mехнiчнtlх розробок) ;6.4 Опuс ulляхiв mа
способiв поOапьлuоzо вuкорuсmання резульmаmiв вuконання Проекmу в
суспiльнiЙ пракmuцi, > ;
пункт 7. Перелiк документiв, що подаються за результатами реалiзацii
Проекту у поточному роцi, та вимоги щодо державноi реестрачii науково-
дослiдноi роботи п.7. 1 :

пп. а) фразу <науковий звiт про результати реа;liзацiт Проскту> замiнити на
<науковий звiт про промiжнi результати реалiзацii Проекту>;
пп. в) видалити;

п.7 .2 видалити.

яценко Л.п. винiс пропозицiю продовжити розгляд ,щодаткiв до ffоговору
про виконання наукового дослiдження i розробки за рахунок грантовоТ
пiдтримки на 2020 piK на наступному засiданнi НР.

Питання
завершеним.

Голова НР

Секретар НР

порядку денного вичерпанi., засiдання огоJlошчсться

Л.П. Яценко

Т.М. Косячкiна


