
 

 

 
 
Затверджено 
розпорядженням  
Президії НАН України 
від 25.03.2019 № 195 

Умови  
проведення конкурсу проектів НДР молодих учених НАН України  

у 2019 р. та вимоги щодо оформлення запитів 
При оформленні та поданні запиту на фінансування проекту НДР 

необхідно врахувати таке: 
1. До участі у конкурсі допускаються індивідуальні та колективні 

проекти НДР, учасниками яких станом на 1 липня 2019 року є вчені віком до 
35 років, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або 
вчені віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або 
навчаються в докторантурі. 

2. Молодий вчений може бути керівником (автором) чи виконавцем лише 
в одному запиті на виконання проекту НДР. 

3. Початок реалізації проектів НДР – переможців конкурсу – 1 липня 2019 р. 
4. Термін реалізації проектів НДР – переможців конкурсу – 1,5 роки. 
5. Проекти НДР будуть направлені для конкурсного відбору та 

проведення експертної оцінки у відповідні відділення НАН України. При 
підготовці висновків експерти керуються критеріями, визначеними 
експертною анкетою. Кожний проект НДР має бути оцінений не менше ніж 
двома експертами. Не допускається однакова сумарна кількість балів за 
проектами НДР в межах одного відділення НАН України. 

6. Формування та друк запитів здійснюється виключно в системі 
розподіленої інформаційної технології науково-організаційної діяльності 
НАН України (РІТ НОД НАН України), яка знаходиться за посиланням: 
http://tema-ndr.nas.gov.ua. Інструкції щодо оформлення запитів знаходяться за 
посиланням: http://inform.icybcluster.org.ua/tinstr/tin.html. Разом із запитом до 
Комісії подається анкета до проекту НДР, поданого на конкурс (додається), в 
паперовому та електронному вигляді (*.doc). 

За додатковими консультаціями щодо оформлення запиту та роботи в 
системі РІТ НОД НАН України звертатися до служби супроводу РІТ НОД 
НАН України, тел.: (044) 526-7459, e-mail: rit.nod.support@nas.gov.ua; до 
ученого секретаря СФТМН НОВ Президії НАН України Беспалова Сергія 
Анатолійовича, тел.: (044) 234-9302 або секретаря Комісії Дуброви 
Олександра Євгеновича, тел.: (044) 239-6451.  

7. Молодим ученим НАН України для участі у конкурсі необхідно надати 
письмову згоду на збір та обробку їх персональних даних, у випадку, якщо 
такої згоди ще не надано. Форму згоди розміщено на сайті наукової молоді 
НАН України (http://nm.nas.gov.ua).  

Запити, що не відповідають вищенаведеним правилам, не розглядатимуться. 
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АНКЕТА  
до проекту НДР, поданого на конкурс 

 
Назва проекту НДР (не більше 15 слів): 

 
НЕ ЗАПОВНЮВАТИ 
Дата надходження  
____________________ 
 
____________________ 

 
  

Вид проекту НДР (індивідуальний чи колективний)  
  
Відділення НАН України,   
по якому висувається проект НДР  
Кількість виконавців (включаючи керівника)  

  
Відомості про керівника (автора) проекту 
Прізвище, ім’я та по батькові  
дата народження ХХ.ХХ.ХХХХ р. 
посада, науковий ступінь  
місце роботи/навчання  
мобільний телефон  
службові телефони  
e-mail   
  
Відомості про виконавців (для колективних проектів) 
Прізвище, ім’я та по батькові  
дата народження ХХ.ХХ.ХХХХ р. 
посада, науковий ступінь  
місце роботи/навчання  
мобільний телефон  
службові телефони  
e-mail   
………………………………  
Прізвище, ім’я та по батькові  
дата народження ХХ.ХХ.ХХХХ р. 
посада, науковий ступінь  
місце роботи/навчання  
мобільний телефон  
службові телефони  
e-mail   
 
 
Строк виконання дослідження 18 місяців 
Початок «01» липня 2019 р. Закінчення «31» грудня 2020 р. 
Загальний обсяг фінансування _____ тис.грн., у тому числі на 2019 р. ____ тис.грн. 
Керівник (автор) проекту НДР               (                                    ) 
 (підпис) (ПІБ) 
Дата «___» ____________ 2019 р.   
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Затверджено 
розпорядженням  
Президії НАН України  
від 25.03.2019 № 195 
 

РОЗПОДІЛ 
кількості проектів НДР молодих учених НАН України  

для фінансування у 2019-2020 рр. 
 

 
Відділення НАН України 

Кількість 

проектів НДР 

1 Відділення математики 3 
2 Відділення інформатики 9 
3 Відділення механіки 6 
4 Відділення фізики і астрономії 15 
5 Відділення наук про Землю 6 
6 Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства 15 
7 Відділення фізико-технічних проблем енергетики 6 
8 Відділення ядерної фізики та енергетики 10 

9 Відділення хімії 9 
10 Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології 6 
11 Відділення загальної біології 6 
12 Відділення економіки 3 
13 Відділення історії, філософії та права 3 
14 Відділення літератури, мови та мистецтвознавства 3 
15 Установи при Президії НАН України 3 
 Всього 103 
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Форма  
до розпорядження  
Президії НАН України 
від 25.03.2019 № 195 
 

Е К С П Е Р Т Н А  А Н К Е Т А  
проекту НДР молодих учених НАН України 

(номер запиту __________) 
 
 
яка виконуватиметься  
 

(назва установи за Статутом без скорочень та абревіатури, в якій виконуватиметься НДР за темою) 
 

Критерій оцінки 
Кількість 

балів 
Оцінка 
в балах 

1. Науковий зміст досліджень   

Загальна характеристика теми дослідження 1-10  

Наукова значимість очікуваних результатів дослідження 1-15  

Актуальність проблеми дослідження 1-10  

Цілі і завдання дослідження  1-15  

Сучасний стан досліджень по даній проблемі 1-10  

Методи дослідження 1-10  

Загальний план дослідження 1-10  

2. Науковий потенціал автора (колективу)   

Публікації автора (колективу) 1-5  

Оцінка кваліфікації автора (колективу) 1-10  

3. Пріоритет фінансування дослідження 1-5  

Сумарна кількість балів:  

 
Експерт       ______________________ ____________________________________ 

                            (підпис)  (ініціали, прізвище) 
 

Голова конкурсної комісії  
при відділенні НАН України _______________ ____________________________ 

                                                      (підпис)   (ініціали, прізвище) 

« ____ » _______________ 2019 р. 


	експертна анкета

