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Про проведення конкурсного відбору проєктів наукових робіт та науково-
технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

З метою забезпечення підтримки молодих учених, створення ними 
дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, 
формування творчого покоління молодих науковців у різних галузях науки, 
конкурентоздатних на міжнародному ринку праці, та своєчасного надання 
пропозицій від університету для участі в конкурсі Міністерства освіти і науки 
України

Н А К А З У Ю :

1. Прийняти до виконання наказ Міністерства освіти і науки України 
№ 1027 від 29.09.2021 р. «Про оголошення конкурсного відбору у 2021 році 
проєктів наукових робіт  та науково-технічних (експериментальних) розробок 
молодих вчених» (додаток 1). 

2. При проведенні конкурсу керуватися «Положенням про проведення 
Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та 
науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які 
працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, 
що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт 
і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та 
управління ними», затвердженого наказом МОН України від 14.12.2015 р. № 
1287 (із змінами, внесеними наказом МОН від 26.04.2017 р. № 655 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 р. 
№ 1287», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 травня 2017 року 
 № 655/30523).

3. Організаційно-аналітичному відділу НДЧ (О.В. Савич) організувати 
проведення конкурсного відбору КПІ ім. Ігоря Сікорського проєктів наукових 
робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які 
будуть фінансуватися за рахунок коштів загального фонду державного 
бюджету. 
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4. Керівникам проєктів наукових робіт та науково-технічних 
(експериментальних) розробок (далі – проєктів) молодих учених, що подаються 
на Конкурс:

1) при визначенні тематики досліджень та розробок звернути увагу на 
пропозиції Міністерства освіти і науки України стосовно спрямованості 
проєктів згідно з наказом МОН; 

2) підготувати проєкти відповідно до форм, установлених МОН України 
(додаток 2).
5. Вченим радам навчально-наукових інститутів, факультетів, наукових 

підрозділів на конкурсних засадах відібрати проєкти, які за результатами 
внутрішньої експертизи отримали найвищі оцінки та визнані роботами 
високого наукового рівня, дотримуючись затвердженого МОН України 
положення про конкурс та подати до НДЧ до 26 жовтня 2021 року: 

1) витяг з протоколу засідання Вченої ради навчально-наукових інститутів, 
факультетів, наукових підрозділів; 

2)  науково-експертні висновки двох експертів (додаток 3);
3) листи підтримки від зацікавлених організацій;
4) довідки бухгалтерій підрозділів про виконання робіт за договорами та 

грантовою тематикою в рамках заявленого наукового напряму;
5) калькуляцію кошторисної вартості;
6) інформацію до проєкту роботи/розробки (для подальшої публікації) 

(додаток 4). 
6. Керівникам проєктів самостійно зареєструватись у єдиній 

інформаційній системі «Наука в університетах» https://kis.rit.org.ua відповідно 
до інструкції. Після реєстрації звернутись до НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського 
для активації облікового запису як керівника проєкту. Після активації 
облікового запису внести до єдиної інформаційної системи інших авторів 
проєкту та матеріали проєкту в період з 26 по 30 жовтня 2021 року. Подати 2 
примірника проєкту, роздрукованих з єдиної інформаційної системи, до НДЧ до 
01 листопада.

7. Організаційно-аналітичному відділу НДЧ (О.В. Савич):
1) організувати підведення підсумків експертизи проєктів наукових робіт, 

поданих на конкурс, та передати їх на затвердження Науково-технічній раді 
університету 03 листопада 2021 року;

2) підготувати та подати до директорату науки та інновацій МОН України 
проєкти, які за результатами конкурсного відбору рекомендуються Науково-
технічною радою університету до участі в конкурсі Міністерства освіти і науки 
України. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Проректор з наукової роботи Віталій ПАСІЧНИК
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Проєкт наказу вносить 
начальник організаційно-
аналітичного відділу НДЧ

Олена САВИЧ

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер Людмила СУББОТІНА

Начальник ВК Лідія АНДРЕЙЧУК

Юрисконсульт

Надруковано в 2-х  примірниках
на 2-х аркушах кожний

Підготувала Кравець З.В.,
тел. 204-92-01
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