
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«Харківський політехнічний інститут» 

Н А К А З 
 

«_02_»  _червня__   2021 р.              № 255 ОД_    

м. Харків 
 

Про розподіл бюджетних коштів для 

підтримки наукових досліджень і  

науково-технічних (експериментальних)  

розробок НТУ «ХПІ» 
 

 Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України №434 від 16.04.2021р. 

«Про розподіл бюджетних коштів для підтримки наукових досліджень і науково-

технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» та №561 від 

21.05.2021р. «Про затвердження примірної форми договору на виконання завдань 

перспективного плану розвитку наукового напряму», 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр, 

директору НДПКІ «Молнія» для підтримки наукових досліджень  і науково-технічних 

(експериментальних) розробок за напрямами діяльності наукових шкіл: 

1.1. Затвердити на засіданнях Вчених рад навчально-наукових інститутів, 

факультетів, переліки запропонованих наукових досліджень і розробок наукових шкіл на 

2021-2025р.р. та конкретні очікувані результати цих робіт відобразити в технічних 

завданнях. 

1.2.  Надати до НДЧ такі матеріали: 

 - назва наукової школи, науковий керівник; 

 - визнання та здобутки наукової школи за  останні 5 років (Додаток 1); 

 - перспективний план розвитку наукової школи на 5 років (Додаток 2); 

 - технічне завдання на забезпечення розвитку наукової школи ( Додаток 3). 

Строк виконання до 07 червня 2021 року. 

2. Проректору з наукової роботи  МАРЧЕНКУ Андрію Петровичу: 

2.1. На засіданні Науково-технічної ради затвердити: 

2.1.1. перелік наукових шкіл та плани їх розвитку на 2021-2025р.р. для виконання 

завдань перспективного плану розвитку наукових напрямів НТУ «ХПІ»; 

2.1.2. перелік наукових шкіл для виконання завдань перспективного плану 

розвитку за пріоритетними науковими напрямами НТУ «ХПІ» та передбачити їх 

фінансування на 2021 рік згідно вимог наказу МОН №434 від 16.04.2021р. 

Строк виконання до 09 червня 2021 року. 

2.2. До 11 червня 2021 року надіслати до МОН Україні Договори на виконання 

завдань перспективного плану розвитку наукових напрямів, за якими був атестований 

НТУ «ХПІ». 

3. Контроль за виконанням наказу покладаю на проректора з наукової роботи 

МАРЧЕНКА  Андрія Петровича. 
 

 

Ректор 

 

 

 

Євген СОКОЛ 

 


