
УКРАЇНА 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

Н А К А З № 2- (/--/; 

м. Київ «31 травня 20 16 р . 

Про проведе1-1ня 1<онкурсного відбору проектів 1-юукових робіт та 1-1ауково

техNічних (експеримеNталь1-1их) розробок люлодих учених 

З метою забезпечення підтримки молодих учених, для б ільш широкого 

залучення їх для вирішення актуальних завдань економ іки, суспільства та 

національної безпеки країни, розвитку технологш , виробництва та 

і нновац ій ного підприємництва, формування творчого покоління молодих 

науковці в у р ізних галузях науки , конкурентоздатних на м іжнародному ринку 

праці , та своєчасного надання пропозицій в ід уні верситету для участі в 

конкурсі Мі н істерства осв іти і науки України 

НАКАЗУ ІО: 

1. Довести до відома наказ Мін істерства освіти і науки України № 545 від 
20.05.20 16 р . «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових 

досл іджень і розробок» (додаток 1 - Nа1<аз МОН Украі"l-Іи). 

При проведенн і ко нкурсу керуватися «Положенням про проведення 

Мін істерством осв іти і науки України Конкурсу проекті в наукових роб іт та 
науково-техн і чних (експериментальних) розробок молодих учених, які 
працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, 

що належать до сфери управл і н ня Мін істерства , п одальше виконання цих робіт 
і розробок за рахунок кошті в загального фонду державно го бюджету та 

управл іння ними» затвердженного наказом МОН України в ід 14. 12 .2015 р . № 

1287 (додато1< 2) 
2. Орган ізаційно-аналітичному відділу НДЧ (О.В . Савич) орган ізувати 

проведення конкурсу НТУУ «КПІ» наукових роб іт та науково-техн ічних 
(експериментальних) розробок молодих учених, які будуть фінан суватися за 
рахунок кошті в загального фонду державного бюджету . 

3. Директорам інститут і в, деканам факультеті в, кер і вникам наукових 

структурних п ідрозділ і в провести перший етап розгляду запропонованих 

проекті в у рамках окремих навчально-наукових комплексів чи факультетів. 

При визначенн і тематики досл іджень та розробок звернути увагу на 

пропозиції Мін істерства освіти і науки України стосовно спрямованості 
наукових проекті в згідно наказу МОН. 



" 

Проекти шдготувати в ідповідно до форм, встановлених м іні стерством.( 

додаток З) 

4. Вченим радам інститутів, факультеті в, наукових підрозд1шв на 

конкурсних засадах відібрати проекти для загальноун іверситетського етапу, які 

за результатами внутр і шньої експертизи отримали найвищі оцінки та визнані 

роботами високого наукового рівня строго дотримуючись затвердженого МОН 

України положення про конкурс . 

5. Кер і вникам підрозд іл і в подати до організаційно-анал ітичного в ідділу 

НДЧ (корп. І , кімн. 259а , тел. 204-92-01) до 14 червня 20 16 р. відібран і 

проекти на нові роботи для реєстрації за встановленими формами в 

електронному та роздрукованому (2 прим.) вигляді та науково-експертн і 

висновки в ідповідно до наданої форми (додаток 4) 
6. Науково-дослідній частині (О.В. Коваль) організувати проведення 

експертизи наукових робіт, поданих на конкурс, до 20 червня 2016 р. 
7. Орган ізаційно-анал ітичному відд ілу НДЧ (О.В. Савич) підготувати та 

подати до департаменту наукової діял ьності та л іцензування вищих навчальних 

закладів МОН України проекти , які в результаті конкурсного відбору отримали 

найвищі оцінки і рекомендуються Вченою радою до участі в конкурсі на рtвНІ 

МІ НІСТерства. 

8. Контрол ь за виконанням наказу залишаю за собою . 

Проректор М.10. Ільченко 



Проект наказу вносить 

заступник проректора 

з науко вої оботи 
УЗГОД:ЖЕНО : / Коваль О .В. 

Начал ьн ик ДЕФ ~ Л.Г. Субботіна 

Начал ьник ВК та АС Л .П. Андрейчук 

Юрисконсульт 

ДП No2 
Надруковано в 2 примірниках 
на 2 аркушах кожний 
ви конавець Кравець З . В. тел . 92-0 І 

друкував Ром анова М.М. тел . 92-01 

Наказ розіслати : 

1. Загальний в ідділ 

2. ндч 
З . Електронна ко пія -
підрозд іли, факул ьтети 

4. Веб сайт 


