


поранених ! загиблих; шдтримка обдарованоУ молод! та формування у д!тей
сучасного св1тогляду, морально!' 1 громадянсько! позици;
-правое!, фшософсыа, юторичн! та полгголопчн! аспекти державотворення;
захист свободи 1 нацюнальноУ безпеки УкраТни та и громадян на шляху
евроштеграцп;
-актуальн! проблеми украшознавства, л!тературознавства,
мистецтвознавства, мовознавства та сощальн! комунжаци;
- розробка и впровадження нових технолопй та обладнання для яюсного
медийного обслуговування, фармацевтики, профшактики та л!кування
захворювань; бютехнолопТ;
- розвиток сучасних шформацшних, комун1кац1йних технолог!й,
робототехн!ки.
2. На Конкурс подаються проекти за прюритетними напрямами розвитку

науки 1 техтки, визначеними у статг! 3 Закону Украши «Про прюритетн!
напрями розвитку науки 1 техшки». Строк виконання робгг 1 розробок до 3
роюв.
3. Кер1вником проекту повинен бути науково-педагопчний (науковий)
пращвник (докторант), який працюе (навчаеться) в НТУ «ХШ» та на момент
подання проекту на Конкурс в!дпов!дае таким вимогам: кандидат наук, в!ком
до 35 роюз; докторант або доктор наук, в!ком до 40 роюв.
4. До складу виконавщв проекту входять студенти, асшранти, науков! та

науково- педагопчш прац!вники та 1нш1 дослщники, в!к яких на момент
подання проекту не перевищуе 35 роюв. У раз! потреби до виконання роботи
(розробки) залучаеться науковий консультант, яким може бути як
впчизняний, так 1 шоземний вчений, вщповщно до тематики проекту.
5. До 22 серпня 2019 року на засщаннях кафедр та Вчених рад навчально-
наукових шститут1в, факультет!в рекомендувати роботи до розгляду на НТР
ушверситету:
5.1 Узгодити з НДЧ:
- калькулящю до проекту (юмн.216а, тел. 707-60-30);
- календарний план проекту (юмн. 218, тел. 707-64-58);
- техтчш питания по робот! в систем! (юмн. 221, тел.707-61-75);
-оргашзацшн! питания та перев!рка проекту( к!м.225, тел.707-66-08)

5.2 До 02 вересня 2019 року надати до НДЧ:
- витяг з протоколу засщання кафедри (1 прим!рник);
- витяг з протоколу засщання ВченоТ ради навчально-наукових шститупв,

факультету (1 прим!рник
-два висновки внутр!шньо\' експертизи 2 прим!рника (файл формату ёос);
- !нформац!ю до проекту (2 прим!рника);
- калькулящю (2 прим!рника);
- листи стороншх орган!зац!й про використання наукових результат!в,

сканован! у вид! 1 файлу (формат) та на папер! в 2-х прим!рниках;



- згоду на участь у виконанш дослщження чи розробки вс!х основних
виконавщв проекту (файл формату ренета 2 прим!рника, роздруковаш на
папер1);
- довщка про виконання господарчих договор!в та грант!в, що вщповщають

напрямку проекту (файл формату рё^ та 2 прим!рника).
Науковим кер!внйкам, яю ще не зареестроваш в единш шформацшнш
систем! «Наука в ушверситетах», самостшно зарееструватись на сайт!
пйрз://к18.п1:.ог§.иа. вщповщно до шструкци, що надаеться на сайт! за
посиланням сайт!
Ьир5://К15.п1.ог§.иа/з11;е5/йеГаи11:/п1ез/тапиа1_й)г_аи1:Ьог5_ишГ1ес1.рс1]Г,
П1сля реестрацп звернутись до НДЧ НТУ «ХШ» для активац!! Вашого
обл!кового запису як кер!вника проекту, П1сля отримання облжового запису
Ви матимете можлив!сть зд!Йснювати внесения 1нших автор!в проекту, а
також додання, редагування та друк самого проекту.
б.Голов! Ради молодих вчених к.т.н. АВДЕ€В1Й Олеш Петр1вш орган!зувати
та подати в!д ради молодих вчених 10 наукових проект!в для участ! в
конкурс! проект!в наукових роб!т.
7. Завщувачу НДЧ проф. Л1САЧУКУ Г.В. забезпечити консультативну та

науково- методичку допомогу молодим науковим колективам в оформлены
проектов для участ! в першому еташ конкурсу.
8. Проректору з науково!'роботи проф.МАРЧЕНКУ А.П.:
8.1. До 6 вересня 201^ року провести перший етап Конкурсу в единш

шформацшнш систем! «Наука в ушверситетах».
8.2. .Опублжувати перелш проект!в, -як! пропонуються до проходження
другого етапу Конкурсу та шформащю до проекту на сайт! НТУ«ХШ».
8.3.За результатами першого етапу Конкурсу до 10 вересня 2019 року

надюлати проекти та супроводну документацию до МОН зпдно наказу
Мшютерства освхти 1 науки Украши № 932 вщ 04.07.2019р.

7
Ректор # 1 1 Я / С.Г.Сокол




