
 

 

 

 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 

 

Н А К А З 

 
06 червня 2019 року                               Київ                        № 160-ОД 

 
Про перевірку дослідів 

 

З метою контролю виконання Програм польових досліджень 

кваліфікаційної експертизи сортів рослин на 2019 рік, затверджених наказами 

УІЕСР  (далі – УІЕСР) від 10.08.2018 № 331-ОД та від 05.04.2019 № 98-ОД, 

ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю, досліджень 

колекцій сортів, закладки дослідів на пунктах досліджень УІЕСР на їх 

відповідність агротехнічним та методичним вимогам 

НАКАЗУЮ: 

1. Відрядити співробітників УІЕСР до його філій згідно графіку перевірки 

дослідів (додаток 1). 

2. Перевірку дослідів здійснити відповідно до технічного завдання для 

проведення перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та методичним 

вимогам закладки та стану виконання польових досліджень у 2019 році                

(додаток 2). 

3. Керівникам робочих груп в 10-денний термін після проведення 

перевірки подати на затвердження керівництву УІЕСР акти перевірки дослідів 

на їх відповідність агротехнічним та методичним вимогам закладки польових 

досліджень у 2019 році за формою, затвердженою в додатку 3, звіти та фотографії 

перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та методичним вимогам 

закладки та стану виконання польових досліджень у 2019 році. 

4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення            

(Зизда В.М.) забезпечити своєчасне відшкодування коштів на відрядження згідно 

з чинним законодавством. 

5. Відділу науково-технічної інформації (Стариченко Є.М.) забезпечити 

розміщення даного наказу на вебсайті УІЕСР. 

6. Відділу кадрів і діловодства (Коморна О.М.) довести у встановленому 

порядку наказ до виконавців. 

7.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Києнко З.Б. 

 

 

Директор                                                                                              С.І. Мельник  



Аркуш погодження 

до проекту наказу УІЕСР 

«Про перевірку дослідів» 

 

  Проект наказу підготовлено: 

Завідувач відділу експертизи на  

відмінність, однорідність та 

стабільність сортів рослин 

 

 

                                     С. М. Гринів      

               

 

 Погоджено:  

Заступник директора                                                                

 

 С.О. Ткачик 

Заступник директора                                                                

 

 З.Б. Києнко 

Завідувач відділу  правового  

забезпечення та розробки  законодавства у 

сфері охорони прав на сорти рослин                                                           

 

         

А.Л. Ковчі 

 

Завідувач відділу експертизи на  

придатність до поширення  сортів рослин                                       

  

Т. М. Хоменко    

                                         

   

Головний бухгалтер відділу  

бухгалтерського обліку та  

фінансового забезпечення 

 

  

 

В.М. Зизда 

 

Завідувач кадрів і діловодства 

 

 О.М. Коморна 

 
 

  



Додаток 1 
до наказу УІЕСР 
від «06» червня 2019 р. № 160-ОД 

ГРАФІК 
перевірки дослідів 

 
 
 

№ 

з/п 
Пункт дослідження Склад робочих груп 

Орієнтовний 

термін 

відрядження 

1.  
 

Філія УІЕСР Вінницький 

ОДЦЕСР 

Воловик Г.О.- керівник 
Сиплива Н.О. 
Мельничук О.В. 
(Херсонський ОДЦЕСР) 

19.06.2019-
21.06.2019 

2.  Філія УІЕСР Житомирський 

ОДЦЕСР 

Філія УІЕСР Рівненський  

ОДЦЕСР 

Хоменко Т.М. - керівник 
Матус В.М. 
Половинко О.В. 
(Миколаївський ОДЦЕСР) 

10.07.2019-
12.07.2019 

3.  Філія УІЕСР 

Дніпропетровський ОДЦЕСР 

Джулай Н.П. - керівник 
Баліцька Л.М. 
Стариченко Є.М. 
 

18.06.2019-
20.06.2019 

4.  Філія УІЕСР Тернопільський 

ОДЦЕСР 

Філія УІЕСР Хмельницький 

ОДЦЕСР 

Хоменко Т.М. - керівник 
Мажуга К.М. 
Халамей Т.С. 
(Миколаївський ОДЦЕСР) 

24.06.2019-
27.06.2019 

5.  Філія УІЕСР Львівський 

ОДЦЕСР 

 

Гринів С.М. - керівник 
Сонець Т.Д. 
Капшук О.П. 
(Дніпропетровський ОДЦЕСР) 

 

24.06.2019-
26.06.2019 

6.  Філія УІЕСР Херсонський  

ОДЦЕСР 

 

Димитров С.Г. - керівник 
Бабич О.В. 

18.06.2019-
20.06.2019 

7.  Філія УІЕСР 

Кіровоградський ОДЦЕСР 

Філія УІЕСР Черкаський 

ОДЦЕСР 

Носуля А.М. - керівник 
Воловик Г.О. 
Кондратенко Н.Г. 

25.06.2019- 
27.06.2019 
 

8.  Філія УІЕСР Миколаївський 

ОДЦЕСР 

Дудка Т.В. - керівник 
Присяжнюк Л.М. 
Ночвіна О.В. 

18.06.2019-
20.06.2019 

9.  Філія УІЕСР Волинський 

ОДЦЕСР 

 

Хоменко Т.М. - керівник 
Сонець Т.Д. 
Козар О.П. 
(Закарпатський  ОДЦЕСР) 

19.06.2019-
21.06.2019 

10.  Філія УІЕСР Луганський 

ОДЦЕСР 

Гринів С.М. - керівник 
Сонець Т.Д. 
 

10.07.2019-
12.07.2019 



№ 

з/п 
Пункт дослідження Склад робочих груп 

Орієнтовний 

термін 

відрядження 

11.  Філія УІЕСР Донецький  

ОДЦЕСР 

 

Димитров С.Г. - керівник 
Стариченко Є.М. 

24.06.2019-
26.06.2019 

12.  Філія УІЕСР Київський 

ОДЦЕСР 

Філія УІЕСР Чернігівський  

ОДЦЕСР 

 

Смульська І.В. - керівник 
Мізерна Н.А. 
Душар М.Б. 

24.06.2019-
25.06.2019 

13.  Філія УІЕСР Запорізький 

ОДЦЕСР 

 

Лещук Н.В. - керівник 
Симоненко Н.В. 

18.06.2019-
20.06.2019 

14.  Філія УІЕСР Полтавський 

ОДЦЕСР 

 

Джулай Н.П. - керівник 
Свинарчук О. 
Корнійчук С.О. 
(Запорізький ОДЦЕСР) 

01.07.2019-
03.07.2019 

15.  Філія УІЕСР Сумський  

ОДЦЕСР 

 

Ткачик С.О. - керівник 
Тиха Н.В. 
Кузько В.Г. 
(Львівський ОДЦЕСР) 

15.07.2019-
17.07.2019 

16.  Філія УІЕСР Харківський  

ОДЦЕСР 

 

Димитров С.Г. - керівник 
Колесніченко О.В. 

01.07.2019-
03.07.2019 

17.  Філія УІЕСР Чернівецький 

ОДЦЕСР 

Філія УІЕСР Івано-

Франківський ОДЦЕСР 

Ткачик С.О. - керівник 
Таганцова М.М. 
Бровкін В.В. 
 

10.07.2019-
13.07.2019 

18.  Філія УІЕСР Закарпатський 

ОДЦЕСР 

 

Смульська І.В. - керівник 
Ніколенко Н.Г. 
Васьківська С.В. 

9.07.2019-
12.07.2019 

19.  Філія УІЕСР Одеський 

ОДЦЕСР 

 

Матус В.М. - керівник 
Данюк Т.А. 
 

12.06.2019-
14.06.2019 

 

  



Додаток 2 

до наказу УІЕСР 

від 6 червня 2019 р. № 160-ОД 
 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

для проведення перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та 

методичним вимогам закладки та стану виконання польових досліджень у 

2019 році 

З метою встановлення відповідності дослідів їх агротехнічним та 

методичним вимогам закладки і стану виконання науково-дослідних програм 

необхідно перевірити: 

1. Наявність та виконання Програм  польових досліджень з 

кваліфікаційної експертизи (ПСП, ВОС, ДКС), ділянкового (ґрунтового) та 

лабораторного сортового контролю (далі - Програми) для конкретного пункту 

дослідження у 2019 році та архів в розрізі років. 

2.  Наявність схем закладання дослідів за типами експертизи, 

затверджених керівниками філій УІЕСР. 

3. У випадку невиконання Програм у повному обсязі перевірити 

наявність: 

- актів списання (бракування) польових дослідів; 

- отримати обґрунтуванні причини не закладання дослідів. 

4. Наявність науково-дослідних сівозмін для виконання науково- 

технічної експертизи сортів рослин та планів їх освоєння. 

5. Наявність розробленої схеми удобрення та фактичне внесення добрив 

під досліди згідно бонітету ґрунту, визначеному при останньому агрохімічному 

обстеженні (перевірити акти списання, книги історії полів та інші документи, які 

б підтверджували фактичне використання добрив). 

6. Наявність розробленої системи захисту рослин та фактичне внесення 

інсектицидів під досліди; видовий склад бур’янів та переважаючі шкідники та 

хвороби (перевірити акти списання, які б підтверджували фактичне 

використання засобів захисту рослин).  

7. Забезпечення технічними засобами для закладки дослідів. 

8. Оформлення дослідів, забезпеченість та потреба пунктів дослідження 

уніфікованими ділянковими етикетками. 



9. Відповідність закладених дослідів  методичним вимогам. 

10. Наявність методик, архіву польових журналів та якість їх ведення. 

11. Наявність технологічних карт на кожний тип експертизи, їх фактичне 

виконання. 

12. Наявність сортових колекцій, їх розміщення та використання для 

експертизи на відмінність. 

13. Відповідність обліків та спостережень записам у польових журналах 

(фенологічних спостережень, морфологічного опису, проведення обліків щодо 

густоти стояння рослин досліду, їх розвитку, проведення імунологічної оцінки 

сортів рослин). 

14. Наявність наказу пункту дослідження про закріплення ботанічних 

таксонів за спеціалістами. 

15. Впровадження та використання електронної інформаційної підсистеми 

«Введення та опрацювання результатів польових та лабораторних досліджень з 

кваліфікаційної експертизи сортів рослин на ПСП». 

16. Наявність та якість ведення журналів обліку та витрат насіння та 

садивного матеріалу дослідних зразків, журналу реєстрації залишків. 

17. Наявність актів знеособлення дослідних зразків та врожаю посадкового 

матеріалу, отриманого з дослідних ділянок. 

18. Наявність та якість ведення журналу відвідування заявниками 

дослідних ділянок.  

19. Наявність та якість ведення Книги історії полів. 

20. Наявність та стан метеомайданчика, ведення журналу 

метеоспостережень. 

21. Наявність і стан лабораторних приміщень, їхнє обладнання. 

22. Стан службових приміщень, забезпеченість оргтехнікою та інтернетом. 

23. Зберігання дослідних зразків для експертизи, залишків (ВОС), 

страхових проб ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю. 

24. Структура вирівнювальних посівів. 

25. Виконання пропозицій, внесених комісією у минулому році.  



Додаток 3 

до наказу УІЕСР 
 від 6 червня 2019 р. №108-ОД 

АКТ 

перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та методичним вимогам 

закладки польових досліджень 

у 2019 році 

у________________________________________________________ 
(назва пункту дослідження) 

Відповідно до наказу УІЕСР від                  № ____ з метою контролю за 

виконанням Програм  польових досліджень з кваліфікаційної експертизи (ПСП, 

ВОС, ДКС), ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю у 2019 

році визначеною робочою групою здійснено перевірку закладання та відповідність 

стану дослідів агротехнічним та методичним вимогам. 

Під час перевірки встановлено наступне: 
 

Площа 

землекористування___ га; 

Підлягає експертизі 

видів ____________; 

Навантаження на 

спеціаліста с/дослідів_____: 

під дослідами________га; сортів____________; умовних________________; 

наукова сівозміна_____га; сортодослідів______; фізичних_______________.                                                                                             

   

Ботанічні 

таксони 

Закладено дослідів Причини 

невиконання 

плану 

Фаза росту і 

розвитку 

рослин 

Зауваження щодо 

дотримання методик 
за 

планом 
фактично 

ПСП 
      

      

ВОС 
      

      

ДКС 
      

      

ДІЛЯНКОВИЙ (ГРУНТОВИЙ) ТА ЛАБОРАТОРНИЙ 

 СОРТОВИЙ КОНТРОЛЬ 
      

      

 



№ 

з/п 

Перелік 

об’єктів перевірки 

Фактичний 

стан 

Пропозиції, 

зауваження 

1 2 3 4 

1.  

Користування земельною 

ділянкою під дослідами (УІЕСР, 

ДП, інше) 

  

2.  Наявність Програм, архів   

3.  
Наказ щодо закріплення 

ботанічних таксонів за фахівцями 
  

4.  Наявність технологічних карт   

5.  
Польові журнали, якість ведення, 

архів 
  

6.  Схеми закладання дослідів   

7.  

Наявність журналу надходження 

дослідних зразків, обліку та витрат 

насіння, журнал реєстрації 

залишків 

  

8.  

Наявність актів знеособлення 

дослідних зразків та врожаю 

посадкового матеріалу, 

отриманого з дослідних ділянок 

  

9.  
Наявність журналу відвідування 

заявниками дослідних ділянок 
  

10.  

Винесення схем дослідів у польові 

умови: 

 типи ділянок, повторення; 

 наявність коридорів, оглядових 

доріжок, контрольних 

майданчиків 

  

11.  
Наявність подвоєних (потроєних) 

наукових сівозмін 
  

12.  
Система удобрення 

(надати копію) 
  

13.  
Наявність Акту останнього 

агрохімічного обстеження 
  

14.  Використання сидеральних добрив   

15.  Ведення Книги історії полів   

16.  
Виконання плану захисту рослин 

(надати копію) 
  

17.  

Наявність та стан 

метеомайданчика, ведення 

журналу (в розрізі років) 

  

18.  
Естетичний стан закладених 

дослідів 
  

19.  

Дотримання методики та 

агротехніки за проведення  

дослідів 

  

20.  

Оформлення дослідів загалом 

(інформаційні таблиці, ділянкові 

етикетки тощо) 

  

21.  

Забезпеченість та потреба в 

уніфікованих ділянкових 

етикетках 

  

22.  Стан доріг, лісосмуг тощо   



№ 

з/п 

Перелік 

об’єктів перевірки 

Фактичний 

стан 

Пропозиції, 

зауваження 

1 2 3 4 

23.  

Наявність списаних 

(забракованих) дослідів, актів 

списання (бракування) 

  

24.  
Забезпечення сільгосптехнікою, 

обладнанням, стан зберігання 
  

25.  Культура землеробства   

26.  Стан споруд, сховищ тощо   

27.  
Наявність і стан лабораторних 

приміщень, їхнє обладнання 
  

28.  

Стан службових приміщень, 

забезпеченість оргтехнікою та 

інтернетом 

  

29.  

Внесення даних та заповнення 

електронної інформаційної 

підсистеми «Введення та 

опрацювання результатів польових 

та лабораторних досліджень з 

кваліфікаційної експертизи сортів 

рослин на ПСП». 

  

30.  

Структура вирівнювальних посівів 

(вказати ботанічний таксон, 

площу, стан, тощо) 

  

31.  
Виконання пропозицій, внесених 

комісією у минулому році 
  

32.  

Загальна оцінка роботи пункту 

дослідження (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) в т.ч.: 

 

- матеріально-технічна база; 

- дотримання методичних вимог; 

- агротехніка проведення дослідів; 

- професійний рівень спеціалістів; 

- стан документації. 

 

 

_________________________ 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

-. 

 

Пропозиції комісії: 1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

5.________________________________________________ 

 

Склад комісії: 
 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

У присутності:  
 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 



 


