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Проректорам з наукової роботи
закладів вищої освіти та
директорам наукових установ, що
належать до сфери управління
Міністерства освіти і науки України

Про подання на конкурс проектів наукових робіт
та науково-технічних (експериментальних)
розробок молодих вчених у 2021 році
З метою забезпечення належного рівня організації процедури конкурсного
відбору у 2021 році проектів наукових робіт та науково-технічних
експериментальних розробок молодих вчених, оголошеного наказом
Міністерства освіти і науки України від 29.09.2021 № 1027 «Про оголошення
конкурсного відбору у 2021 році проектів наукових робіт та науково-технічних
(експериментальних) розробок молодих вчених» (далі - Наказ), при підготовці
проектів та поданні їх до директорату науки та інновацій Міністерства освіти і
науки України рекомендуємо:
1. У проектах, вартість яких перевищує 800 тис. гривень на рік, просимо
деталізувати розрахунок заробітної плати, а також зазначати, яка робота (в межах
кафедральної тематики або така, що виконувалась за бюджетні кошти)
передувала поданому на конкурс проекту.
Капітальні видатки у загальний обсяг фінансування проекту наукової
роботи або науково-технічної (експериментальної) розробки не враховувати. У
пункті 8.6 форми проекту зазначати перелік обладнання та його вартість.
2. Проекти подавати на конкурс із врахуванням наступного:
згідно Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» молодий
вчений - вчений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче
другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має
науковий ступінь доктора наук;
молодий вчений може бути керівником тільки в одній роботі, враховуючи
й ті роботи, які розпочато в минулі роки;
керівник та відповідальний виконавець має бути працівником закладу
вищої освіти (далі - ЗВО) та/або наукової установи (далі - НУ), від якого (якої)
подається проект на Щ Ц Ш о освіти х ндуки укрдїни
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основні виконавці проекту не можуть брати участь більш як у двох
проектах, враховуючи роботи, які розпочато у минулі роки;
мінімальна вартість робіт на рік має складати 500 тис. гривень; розрахунки
мають бути обґрунтованими;
у поданих проектах зазначена тематика досліджень має відповідати
фаховому напряму секції, її піднапрямам, очікуваним результатам, меті та
завданням.
Виявлення під час проведення експертизи проектів неправдивої інформації
або дублювання досліджень чи розробок минулих років може стати підставою
для зняття проекту з подальшого конкурсного відбору.
3. Тривалість етапу виконання роботи становить 1 рік.
4. Проекти наукових робіт, науково-технічних (експериментальних)
розробок молодих вчених оформляються за зразком, наведеним у додатку 1 до
Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу
проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок
молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та
наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше
виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету та управління ними, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 14.12.2015 р. № 1287, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 06 січня 2016 р. за № 15/28145 (із змінами, внесеними наказом
Міністерства освіти і науки України від 26.04.2017 р. № 655 «Про внесення змін
до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 1287»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 травня 2017 року за
№ 655/30523).
5. При поданні документів на конкурсний відбір до кожного проекту
оформлюється згода всіх основних виконавців (авторів) на участь у виконанні
наукової роботи/науково-технічної (експериментальної) розробки за формою,
що додається до цього листа.
З 25 жовтня до 7 листопада 2021 року проекти необхідно оформити
(керівникам) авторам в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах».
ЗВО, НУ проводять заходи щодо відбору проектів на рівні закладу,
установи і до 12 листопада поточного року подають до директорату науки та
інновацій Міністерства освіти і науки України визначені Наказом документи.
Додаток: на 1 арк.
Заступник Міністра з питань__ ^
європейської ін т е г р а ц іїї^ З ^
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Додаток
до листа МОН від__ . 10.2021 р .№

Згода основних виконавців на участь у виконанні наукового дослідження
(розробки)
Назва ЗВО/НУ:
Назва наукового проекту:
Пропонований термін виконання проекту:
№
з/п

ПІБ, вчене звання,
науковий ступінь

Основне місце
роботи

Посада

Підпис

1
2
...

У разі залучення до виконання роботи більше, ніж двох докторів наук,
надати нижче обґрунтування необхідності їх залучення.

