МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Директорат науки та інновацій
бульвар Тараса Шевченка, 16 м. Київ, 01601, тел.(044) 287-82-75, факс (044) 287-82-75
E-mail: naukinnov@mon.gov.ua

Головам секцій Наукової ради МОН
Шановні колеги!
На виконання пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від
19.12.2019 № 1602 «Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2019
рік» щодо розгляду на засіданнях секцій за фаховими напрямами Наукової ради
МОН звітів за етапом 2019 року для робіт, завершення виконання яких заплановано
у наступних роках, а також анотованих та заключних звітів для робіт, виконання
яких завершилося у 2019 році (далі - Звіти) повідомляємо.
З метою затвердження результатів наукової та науково-технічної експертизи
Звітів з 08 по 11 вересня 2020 року відбудуться засідання секцій Наукової ради
МОН за фаховими напрямами (далі - Секції).
До участі у засіданні запрошуються голови, заступники голови, вчені
секретарі та члени Секцій.
З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020 року № 211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу
COVID - 19» (зі змінами) засідання Секцій може відбуватися дистанційно (онлайн).
Відповідальними особами за проведення засідання Секцій є їх голови.
Засідання мають відбутися згідно графіка, що додається, у віртуальних
кабінетах, створених головами Секцій, про що голови Секцій до 07 вересня 2020
року повідомляють листом директорат науки та інновацій МОН та надають
відповідні реквізити підключення для участі у відповідних заходах.
У разі технічної неможливості створення віртуального кабінету головою
Секції, такий кабінет буде створено на базі МОН (кім. 312, бульвар Тараса
Шевченка, 16, м. Київ).
Скановані листи щодо визначення умови проведення засідання Секції
надаються їх головами на електронну адресу: m_melnyk@mon.gov.ua.
Матеріали (протокольне рішення Секцій, експертні висновки та лист
присутніх на засіданні) в одноденний термін після проведення засідання Секції
просимо надати до директорату науки та інновацій МОН за адресою: кім. 201-в,
бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ.
Ураховуючи зазначене, просимо повідомити експертів Секцій про
проведення запланованих засідань.
Додаток: графік засідання секцій Наукової ради МОН на 1 арк.
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Інформатика та кібернетика
Математика
Загальна фізика
Технологій видобутку та переробки корисних
копалин
Ядерна фізика, радіофізика та астрономія
Наукові проблеми харчових технологій та
промислової біотехнології
Електроніка, радіотехніка та телекомунікації
Машинобудування
Наукові проблеми матеріалознавства
Приладобудування
Енергетика та енергоефективність
Право
Охорона навколишнього середовища
Науки про землю
Авіаційно-космічна техніка і транспорт
Соціально-історичні науки
Технології будівництва, дизайн, архітектура
Літературознавство, мовознавство та
мистецтвознавство
Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми
медичних наук
Хімія
Економіка
Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту
Наукові проблеми сільського, лісового і садовопаркового господарства, ветеринарії
Механіка

