
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

Про конкурс проектів наукових робіт 
та науково-технічних (експериментальних) 
розробок молодих вчених у 2021 році 

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 №1027 від 29.09.2021 р. 

НАКАЗУЮ: 

1. Молодим вченим НТУ «ДП», які бажають взяти участь у Конкурсі, подати 
на розгляд секцій науково-технічної ради проекти наукових робіт та науково-
технічних (експериментальних) розробок, виконання яких розпочнеться з 2022 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 -
04.11.2021 р.). 

2. Науковим керівникам подати проекти наукових робіт на розгляд секцій 
Науково-технічної ради за фаховими напрямами (термін виконання -
до 20.10.2021 р.) 

3. Секціям НТР за фаховими напрямами розглянути подані наукові проекти і 
провести їх експертизу. Здійснити конкурсний відбір наукових проектів молодих 
вчених та надати результати експертизи до НТР НТУ «ДП» (відповідальні -
керівники секцій, термін виконання - 27.10.2021 р.). 

4. Науково-технічній раді розглянути результати експертизи проектів наукових 
робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок, які подані керівниками 
секцій за фаховими напрямами (термін виконання - 04.11.2021р.). 

НАКАЗ 
м. Дніпро 



5. Науково-дослідній частині сформувати перелік проектів, які рекомендуються 
до виконання рішенням науково-технічної ради. Внести дані до інформаційної 
системи «Наука в університетах» до 28.10.2021р., а до 12.11.2021р. подати проекти 
наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок до Директорату 
науки та інновацій МОН України . 

6. Контроль за виконанням наказу здійснює начальник НДЧ Дичковський Р.О. 

Ректор Олександр АЗЮКОВСЬКИИ 



Проект наказу вносить: 

Заступник начальника НДЧ Ігор НІКІТЕНКО 

Погоджено: 

Перший проректор 

Головний бухгалтер 

Уповноважений з питань по 

запобіганню корупції 

Провідний юрисконсульт 

Нач. відділу кадрів 

Зав. канцелярії 

Артем ПАВЛИЧЕНКО 

Оксана КУКУЮК 

Андрій ВИПРИЦЬКИЙ 

Микола БАБЕНКО 

Олександр ЛАБЗА 

Любов ЛУПАЦІЙ 


