
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«Харківський політехнічний інститут» 

Н А К А З 

 

«_ 18 _»  _листопада   2022 р.              №  349  ОД 

м. Харків 
 

Про проведення першого етапу конкурсного відбору 

Проєктів фундаментальних та прикладних 

наукових досліджень, науково-технічних  

(експериментальних) розробок у 2022 році 
 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.11.2022р. №1032 

та з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної цінності 

прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1 Провести в університеті перший етап конкурсного відбору наукових проєктів 

фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних 

(експериментальних) розробок НТУ «ХПІ», що пропонуються до виконання з 2023 року за 

рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою «Наукова і науково-

технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» (КПКВК 2201040). 

Строк проведення першого етапу з 18 листопада по 12 грудня 2022 року. 
 

2 Вченим радам навчально-наукових інститутів, завідувачам кафедр, вченій раді НДПКІ 

«Молнія», науковим керівникам науково-дослідних робіт, які пропонуються до виконання 

за рахунок коштів державного бюджету України: 

2.1 Здійснити формування тематики досліджень і розробок відповідно до Закону 

України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», враховуючи актуальні 

напрями у сфері розвитку науки та суспільного життя за секціями; 

 2.2 При здійсненні відбору надавати перевагу проєктам, які націлені на вирішення 

актуальних проблем національної економіки, суспільства та національної безпеки і оборони 

України, утому числі шляхом отримання нових знань, створення нових технологій, 

сприяння інноваціям у реальному секторі економіки та розвиткові інноваційного 

підприємництва; 

2.3 Максимальна вартість проєкту дослідження та/або розробки має становити не 

більше ніж 1500тис.грн на рік, розрахунки повинні бути обгрунтованими; 

2.4 Проєкти досліджень або розробок подаються для участі у Конкурсі оформлені 

відповідно до форм 1, 2, 3, що додаються; 

2.5 Проєкти, які оформлені в інформаційній системі, подаються для участі в 

Конкурсі в електронній формі та на паперовому носієві; 

2.6 До участі у конкурсі не допускаються проєкти, у яких зазначений тип наукової 

роботи не відповідає його змісту та результатам, мета та завдання проєкту мають суто 

методичну спрямованість, відсутній або необґрунтований розрахунок вартості дослідження 

та /або розробки. 

2.7 Науковим керівникам самостійно ввести проєкти в нову інформаційну систему 

https://mon.dntb.gov.ua/ . Доступ для введення проєктів надається з 18 листопада по 7 грудня 

2022 року. Для введення проєкту науковому  керівнику необхідно зареєструватися в новій 

інформаційній системі за посиланням https://mon.dntb.gov.ua/. 

2.8 До 01 грудня 2022 року на засіданнях Вчених рад навчально- наукових інститутів 

розглянути представлені проєкти та рекомендувати їх до розгляду на НТР університету. 
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2.9 До  7 грудня 2022 року надати до НДЧ  (кімн. 225): 

- витяг з протоколу засідання Вченої ради навчально-наукових інститутів   (1 примірник); 

- два висновки внутрішньої експертизи (1 примірник кожного висновку); 

- інформацію до проекту (2 примірники); 

- калькуляцію проєкту(2 примірники); 

- листи підтримки від організацій – потенційних замовників (оригінали або завірені копії) в 

2-х примірниках; 

- згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців проєкту 

(2 примірники); 

- довідку з бухгалтерії, яка підтверджує виконання господарчих договорів та грантів за 

тематикою проєкту (2 примірники). 
 

Консультації: 

- Організаційні питання та робота в інформаційній системі - КОНОТОПСЬКА Тетяна 

Борисівна (тел. 0666111452, e-mail Tetyana.Konotopska@khpi.edu.ua)    

- Збір паперової документації та перевірка проєктів на відповідність до вимог конкурсу -  

ТУМАНЦОВА Любов Іванівна (НДЧ, математичний корпус, кімн. 225, тел. 0676490287, e-

mail oblako2502@gmail.com ), МОЇСЕЄВА Ірина Вікторівна (НДЧ, математичний корпус, 

кімн. 223, тел. 0676655275, e-mail iramoiseeffa@gmail.com) 

- Фінансові питання - ГРИГОР’ЄВА Катерина Олександрівна (тел. 0976368818, e-mail 

gryka21@ukr.net). 
 

3. Завідувачу науково-дослідної частини ЛІСАЧУКУ Георгію Вікторовичу: 

 3.1. Організувати консультації по оформленню та підготовці проєктів. 

 3.2. Розмістити цей наказ на сайті університету за адресою: 

http://science.kpi.kharkov.ua/. 
 

4. Проректору з наукової роботи  МАРЧЕНКУ Андрію Петровичу: 

 4.1. До 12 грудня 2022 року організувати і провести перший етап конкурсного 

відбору проєктів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-

технічних (експериментальних) розробок. Забезпечити розгляд проєктів, які введені до 

інформаційної системи на засіданні науково-технічної ради НТУ «ХПІ». 

 4.2. За результатами першого етапу Конкурсу до 16 грудня 2022 2021 року надати до 

директорату науки та інновацій МОН України: 

- копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу; 

- витяг з протоколу засідання Науково-технічної ради; 

- перелік проєктів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного 

бюджету, починаючи з 2023 року; 

- проєкти, які оформлені в  інформаційній системі та за результатами внутрішньої 

експертизи отримали найвищі бали; 

- листи  підтримки від організацій – потенційних замовників; 

- згоди на участь у виконанні досліджень чи розробок всіх основних виконавців кожного 

проєкту. 
 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи МАРЧЕНКА  

Андрія Петровича. 
 

 Підстава: наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2022р. №1032. 

В.о. ректора 

 

Олександр ТРУШ 
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