




3 





Ректор 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 
про можливість оприлюднення матеріалів роботи на інформаційних 

ресурсах Комітету та у засобах масової інформації 

Експертна комісія Поліського національного університету, у складі 
професора кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук, д.б.н., 
с.н.с., Соломатіної В.Д., професора кафедри екологічної безпеки та економіки 
природокористування, д.е.н., проф. Данкевича Є. М., виконуючого обов'язки 
завідувача кафедри геодезії та землеустрою, к.с.-г.н., доцента Гурелі В.В., 
розглянувши матеріали роботи «Моделювання просторово-часового 
варіювання продукційного потенціалу та біорізноманіття агроландиіафтів 
Поліської та Лісостепової зон України», яка висунута для участі у конкурсі 
на присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим, 
претендентами якої є: 

Згшароєва Анастасія Анатоліївна, кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри експлуатації лісових ресурсів та деревообробних технологій 
Поліського національного університету; 

Федонюк Тетяна Павлівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
керівник навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього 
середовища Поліського національного університету. 

підтверджує, що в поданій роботі не містяться відомості, тимчасово 
заборонені до опублікування, а також такі, що не підпадають під перелік 
конфіденційної інформації, що є власністю держави, не містить даних про 
неоформлені винаходи претендентів, або інших осіб, а також відсутні 
матеріали, на які можуть бути оформлені патенти. 

ВИСНОВОК: Експертна комісія дозволяє виставляти на інформаційних 
ресурсах Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого 
належать питання науки та науково-технічної діяльності та оприлюднювати у 
засобах масової інформації інформацію, яка включена до роботи на 
присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим. 

/0 
Голова експертної комісії — д . б . н . , с.н.с. Соломатіна В.Д. 

Члени експертної комісії: 



Міністерство освіти і науки України 
ПОЛІСЬКИЙ Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й 

У Н І В Е Р С И Т Е Т 

10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7 
тел. (0412)41-37-22 

факс: (0412)22-14-02 
e-mail: znau dilovod@.i.ua 

www.znau.edu.ua 
код ЄДРПОУ 00493681 

Ministry of Education and Science of Ukraine 
POLISSIA NATIOVVI 

UNIVERSITY 

7, Staryi Blvd, Zhytomyr, 10008 
phone: (0412)41-37-22 

fax: (0412) 22-14-02 
e-mail: znau dilovod@i.ua 

www.znau.edu.ua 
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ВИТЯГ 
з протоколу № 8 засідання вченої ради 
Поліського національного університету 

від 27.01.2021 р. 

Усього членів ради: 49 осіб. 
Присутні: 40 осіб. 

І. СЛУХАЛИ: 
Скидана О. В. - в. о. ректора про висунення наукової роботи "Моделювання 

просторово-часового варіювання продукційного потенціалу та біорізноманіття 
агроландшафтів Поліської та Лісостепової зон України " для участі у конкурсі 
на здобуття премії Верховної Ради України для молодих вчених у 2021 році та 
про включення осіб до складу колективу претендентів: к.б.н., доцента, доцента 
кафедри експлуатації лісових ресурсів ЗИМАРОЄВОЇ Анастасії Анатоліївни; 
д.с.-г.н., професора, керівника навчально-наукового центру екології та охорони 
навколишнього середовища ФЕДОНЮК Тетяни Павлівни. Доповідач ознайомив 
присутніх з відповідними документами: довідкою про роботу; змістом роботи; 
експертним висновком про можливість оприлюднення матеріалів роботи на 
інформаційних ресурсах Комітету Верховної ради України, до предмета відання 
якого належать питання науки та науково-технічної діяльності та у засобах 
масової інформації; дані про цитування наукових праць виконавців, які ввійшли 
до представленої роботи Scopus, Web of Science, Google Scholar. За темою 
роботи авторами опубліковано 67 наукових праць. 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Грабар І. Г., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
процесів, машин і обладнання, який відзначив, що робота «Моделювання 
просторово-часового варіювання продукційного потенціалу та біорізноманіття 
агроландшафтів Поліської та Лісостепової зон України», яка висунута для участі 
у конкурсі на присудження премії Верховної Ради України молодим вченим у 
2021 році, авторами якої є Зимароєва А. А., Федонюк Т. П. відповідає 
стратегічним цілям Національної екологічної політики, а саме сталому розвитку 
та збалансованому використанню природних ресурсів. Основні напрями та 
позиції представленої роботи відповідають також стратегічним національним 
документам, зокрема Концепції загальнодержавної програми збереження 
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