
 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Т. в. о. директора Українського 

інституту експертизи сортів рослин 

 (підпис наявний)  Н. В. Грюнвальд 

«   28   »          червня          2022 року 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

Українського інституту експертизи сортів рослин 

 

Дата проведення:    04 липня 2022 року 

Місце проведення: Актова зала 

Час проведення:   початок о 10-00 годині 

Учасники засідання:   члени Вченої ради 

Запрошені:  

завідувач відділу внутрішнього аудиту УІЕСР Михайльо В. М. 

старший науковий співробітник сектору математичного моделювання та 

управління базами даних відділу науково-технічної інформації, к.е.н, доцент 

Орленко Н. С. 

завідувач відділу науково-правового забезпечення та міжнародного 

співробітництва УІЕСР Боровенко Д. В. 

завідувач сектору відділу науково-правового забезпечення та міжнародного 

співробітництва УІЕСР Голіченко Н. Б. 

завідувач відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин 

Джулай Н. П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Вступне слово: 

Грюнвальд Н. В. – Голова Вченої ради, т. в. о. директора Українського 

інституту експертизи  сортів рослин  

 

1. Розгляд Звіту відділу внутрішнього аудиту за 2021 рік. 

Доповідач: завідувач відділу внутрішнього аудиту УІЕСР Михайльо В. М. 

2. Розгляд стану виконання Програми кваліфікаційної експертизи 

сортів рослин озимого типу розвитку під урожай 2022 року та формування 

Програми кваліфікаційної експертизи сортів рослин ярого типу розвитку 

на 2022 рік. 

Доповідач: завідувач відділу експертизи на відмінність, однорідність та 

стабільність сортів рослин, к.с.-г.н., с.н.с. Гринів С. М. 

3. Розгляд та схвалення Тематичного плану Українського інституту 

експертизи сортів рослин на 2022 рік. 

Доповідач: завідувач відділу експертизи на відмінність, однорідність та 

стабільність сортів рослин, к.с.-г.н., с.н.с. Гринів С. М. 



4. Про виконання Програми матеріально-технічного переоснащення 

Українського інституту експертизи сортів рослин на 2019 – 2023 роки. 

Доповідач: завідувач відділу науково-організаційної роботи, к.і.н., Попова О. П. 

5. Розгляд та схвалення Робочої програми наукової тематики «Розробка 

науково-практичних основ автоматизації аналізу метеорологічних даних при 

проведенні кваліфікаційної експертизи сортів рослин». 

Доповідач: старший науковий співробітник сектору математичного моделювання 

та управління базами даних відділу науково-технічної інформації, к.е.н, доцент 

Орленко Н. С. 

6. Різне.  

 

Підведення підсумків  

Грюнвальд Н. В. – Голова Вченої ради, т. в. о. директора т. в. о. директора 

Українського інституту експертизи  сортів рослин  

 

Регламент: доповіді до 5  хвилин, обговорення 3 хвилин 


