
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

НАКАЗ 
/У м. Дніпро № 

Про конкурс проектів наукових 
робіт та науково-технічних (експериментальних) 
розробок молодих вчених, що фінансуються за рахунок 
коштів державного бюджету 

На виконання вимог Положення про проведення Міністерством освіти і 
науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних 
(експериментальних) розробок молодих вчених №1287 від 14 грудня 2015 року 
та наказу МОН України №932 від 04.07.2019 р. 

1. Подати на розгляд секцій науково-технічної ради проекти наукових 
робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок, виконання яких 
розпочнеться з 2020 року за рахунок коштів загального фонду державного 
бюджету згідно з тематикою, яка наведена в наказі МОН України (п.1). Наукові 
проекти створювати в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах». 
Керівники НДР самостійно вносять проекти в систему (відповідальні - наукові 
керівники проектів, термін виконання - 23.08.2019 р.). 

2. Розглянути подані наукові проекти і провести їх експертизу. Здійснити 
конкурсний відбір4 наукових проектів молодих вчених (відповідальні -
керівники секцій, термін виконання - 30.08.2019 р.). 

3. Науково-технічній раді розглянути і затвердити результати експертизи 
проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок, які 
подані керівниками секцій за фаховими напрямами. 

НАКАЗУЮ: 



Сформувати перелік проектів, які отримали найвищі оцінки та визнані 
роботами високого рівня, згідно протоколів і рішенням науково-технічної ради 
пропонуються до виконання (відповідальний - проректор з наукової роботи 
Бешта О.С.; термін виконання - 06.09.2019 р.). 

4. Подати проекти наукових досліджень і розробок до департаменту 
науково-технічного розвитку МОН України (відповідальний - заступник 
начальника НДЧ Нікітенко І.С., термін виконання - 12.09.2019 р.). 

5. Відповідальність за виконанням наказу покласти на начальника НДЧ 
Дичковського Р.О. 

6. Контроль за виконанням наказу здійснює проректор з наукової роботи 
Бешта О.С. 

Ректор Г.Г. Півняк 
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