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НАКАЗ

/<?аі  і є'/СкІСсОЯ м. Миколаїв № / 3  £

Про проведення першого етапу конкурсного відбору 
фундаментальних наукових досліджень, прикладних 
наукових досліджень, науково-технічних 
(експериментальних) розробок у 2022 році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 
17.11.2022 р. № 1032 «Про проведення у 2022 році конкурсного відбору 
фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, 
науково-технічних (експериментальних) розробок», відповідно до абзацу 
третього частини третьої статті 48 Закону України «Про наукову і науково- 
технічну діяльність», Порядку формування тематики наукових досліджень і 
науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за 
рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою КМУ від 11 
січня 2018 року № 13, Положення про проведення конкурсного відбору 
Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються 
підвідомчими вищими навчальними закладами ІІІ-ІУ рівнів акредитації та 
науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду 
державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 01.06.2006 р. №423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 10.11.2006 р. за № 1196/13070, та з метою підвищення наукового 
рівня фундаментальних досліджень, практичної цінності прикладних 
досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок

•' НАКАЗУЮ:
1. Провести з 18 листопада до 12 грудня 2022 року перший етап 

конкурсного відбору фундаментальних наукових досліджень, прикладних 
наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок (далі 
-  дослідження та/або розробки), виконання яких розпочнеться у 2023 році за 
рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою «Наукова і 
науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» 
(КПКВК 2201040) (далі -  конкурс).
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2. Керівникам проектів наукових досліджень і розробок:
2.1. До 5 грудня 2022 року надати до науково-дослідного відділу 

(Потриваєва Н.В., каб. 210) проекти дослідження та/або розробки за 
відповідними формами, наведеними у додатках 1 -3.

2.2. Здійснювати формування тематики наукових досліджень і розробок 
відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених 
Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», та до 
тематики науі&)вих досліджень і науково-технічних (експериментальних) 
розробок Міністерства освіти і науки України на 2022-2026 роки, затвердженої 
наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2022 р. №109 (зі 
змінами), враховуючи актуальні напрями у сфері розвитку науки та 
суспільного життя.

2.3. При здійсненні відбору надавати перевагу актуальним потребам 
національної економіки, суспільства та національної безпеки і оборони 
Уиражй, у тому т а  шжом отримаєш жшх ш > , стшршга ш ж  
технологій, сприяння інноваціям у реальному секторі економіки та розвиткові 
інноваційного підприємництва.

2.4. До участі у конкурсі не допускаються проекти, у яких зазначений 
тип наукової роботи не відповідає його змісту та результатам, мета та 
завдання проекту мають суто методичну спрямованість, відсутній або 
необгрунтований розрахунок вартості дослідження та/або розробки.

2.5. При формуванні обсягу фінансування на виконання наукового 
проекту керуватися детальними розрахунками. У разі потреби зазначені 
розрахунки подаються до Міністерства освіти та науки України, як замовника 
наукових досліджень і розробок. Розрахунки повинні бути обґрунтованими.

3. Завідувачці НДВ Потриваєвій Н.В. в термін до 6 грудня 2022 року 
для визначення рівня проектів на першому етапі конкурсного відбору 
створити науково-експертну раду.

4. Для розгляду кожного проекту голові експертної ради призначити не 
менше двох експертів з числа членів ради -  спеціалістів за фаховими 
напрямами.

5. Експертам до 9 грудня 2022 року визначити рівень проектів і 
оформити науково-експертні висновки за відповідними формами (додатки 4- 
6).

6. Результати роботи науково-експертної ради оформити у вигляді 
протоколу і затвердити на засіданні вченої ради МНАУ.

7. За результатами першого етапу Конкурсу до 16 грудня 2022 року 
надати до Директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки 
України:

а) проекти наукових досліджень та/або розробок на паперовому носієві 
та в електронному вигляді, що оформлені в інформаційній системі, 
ураховуючи, що максимальна вартість проекту дослідження та/або розробки 
має становити не більше ніж 1500 тис. грн на рік;
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б) документи, іцо підтверджують результати першого етапу Конкурсу 
(копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із протоколу 
вченої ради);

в) згода на участь у виконанні дослідження та/або розробки всіх 
основних виконавців кожного проекту.

8. Науково-дослідному відділу забезпечити проведення першого етапу 
Конкурсу.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувачку науково- 
дослідного відділу Потриваєву Н.В.

Ректор Вячеслав ШЕБАНІН

Погоджено:

Перший проректор Дмитро БАБЕНКО

Проректорка з науково- 
педагогічної і виховної роботи 
та підвищення кваліфікації аталія ШАРАТА

Декан ФППК 
Е оловна бухгалтерка /

Віталій КУЗЬОМА 
Т амара Е АЛКІНА

Начальник юридичного відділ 
Проект наказу вносить: 
Завідувачка НДВ

Начальниця навчального віллі

Наталя ПОТРИВАЄВА

Віталій СОКОЛІК

Любов СТЕПАНОВА
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