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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

Про проведення конкурсного відбору проектів 
наукових досліджень і розробок 

Відповідно до Закону України «Про науку і науково-технічну діяльність», 
постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № ІЗ «Про 
затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-
технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів 
державного бюджету», та наказу МОН України від 03.1 1.2020р. № 1362 

НАКАЗУЮ: 

1. Подати на розгляд секцій науково-технічної ради проекти 
фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок, виконання 
яких розпочинається у 2021 році за рахунок коштів державного бюджету за кодом 
програмної класифікації видатків 2201040. При формуванні тематики наукових 
досліджень і розробок орієнтуватись на вирішення найактуальніших проблем у 
сфері розвитку науки та економіки, зокрема шляхом формування 
міждисциплінарної тематики зазначених проектів. Наукові проекти створювати в 
єдиній інформаційній системі «Наука в університетах», згідно наданої на сайті 
кі^.гігогд.иа інструкції. Керівники НДР самостійно вносять проекти в систему 
(відповідальні: наукові керівники проектів; термін виконання - 13.11.2020 р.). 

2. Розглянути подані проекти і провести їх експертизу. Здійснити 
конкурсний відбір наукових проектів фундаментальних досліджень, прикладних 
досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до 
Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки». 

При здійсненні відбору надавати перевагу проектам, які мають особливо 
важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки 
держави, мають прикладні результати подвійного використання, а також 
конкурентоспроможні на світовому ринку та спрямовані на використання у 
соціальній сфері, виробництві, навчальному процесі (відповідальні: керівники 
секцій, термін виконання - 18.11.2020 р ). 

3. Науково-технічній раді розглянути та затвердити результати експертизи 
проектів наукових досліджень і розробок, які подані керівниками секцій за 
фахові ї м и напрямам и. 

Сформувати перелік проектів, які за результатами експертизи, згідно 
протоколів, отримали найвищі оцінки та визнані роботами високого наукового 
рівня і рішенням науково-технічної ради пропонуються до виконання у 2021 році 

НАКАЗ 
м. Дніпро 



(відповідальний: Голова Н І Р , проректор з наукової роботи Бешга О.С.; термін 
виконання - 24.11.2020 р.). 

4. Подати проекти наукових досліджень і розробок до директорату науки та 
інновацій Міністерства освіти і науки України (відповідальний: начальник НДЧ 
Дичковський Р.О.; термін виконання - 25.11.2020 р ). 

5. Відповідальність за виконання 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 



Проект наказу вносить: 

Заст. начальника НДЧ 

Узгоджено: 

Перший проректор 

Проректор 

з наукової роботи 

Головний бухгалтер 

Уповноважений з питань 

запобігання корупції 

Юрисконсульт І кат. 

З&С^.Нач. відділу кадрів 

Зав. канцелярії 

І.С. Нікітенко 

О.О. Азюковський 

О.С. Бешта 

Л.Г. Сядро 

А.О. Виприцький 

К.В. Михайлова 

0 . 0 . Лабза 
о. я ьаеуЬіуь-
Л.П. Лунацій 


