УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ
13.04.2017

м. Одеса

№ 86-01

Про проведення конкурсного
відбору проектів наукових
досліджень і розробок

З метою відбору проектів фундаментальних і прикладних досліджень та
науково-технічних розробок, що мають високий науковий та науково-технічний
рівень, забезпечують ефективне використання коштів Державного бюджету на 2018
рік, та орієнтованих на отримання конкретних наукових і науково-практичних
результатів конкурентоспроможних на світовому ринку, реалізація яких забезпечить
подальший науково-технологічний та інноваційний розвиток України та на
виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 12.04.2017 р. № 590 "Про
проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок"
НАКАЗУЮ:
1. Проректору з наукової роботи Поваровій Н.М. обявити і провести до 10
травня 2017 року перший етап конкурсного відбору проектів фундаментальних
досліджень та прикладних досліджень і розробок, які пропонуються вченими
академії до виконання, починаючи з 2018 р. за рахунок коштів державного бюджету
за кодом програмної класифікації видатків 2201040.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. ректора

Б.В. Єгоров

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
14.04.2017 р.

м. Одеса

№ 6 / Р7

На виконання наказу ректора від 13.04.2017 р. № 86-01 "Про проведення
конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок" створити дві комісії
для відбору конкурсних проектів фундаментальних досліджень та прикладних
досліджень і розробок, які пропонуються вченими академії до виконання,
починаючи з 2018 р., за рахунок коштів державного бюджету за кодом програмної
класифікації видатків 2201040 в складі:
Комісія № 1
1. Поварова Н.М., канд. техн. наук, проректор з НР, голова
2. Бордун Т.В., канд. техн. наук, директор НДІ
3. Жигунов Д.О., д-р техн. наук, науковий керівник ПНДЛ
4. Осадчук І.В., наук. співроб. ПНДЛ ( вул. Канатна, Дх-30 тел. 712 40 92)
Комісія № 2
1. Поварова Н.М., канд. техн. наук, проректор з НР, голова
2. Бордун Т.В., канд. техн. наук, директор НДІ
3. Косой Б.В., д-р техн. наук, директор ННІХКЕЕ
4. Гоголь М.І., канд. техн. наук, зав. ПНДЛ ХТ (вул. Дворянська, тел. 723 36 07)
Умови конкурсу розташовано на сайті ОНАХТ у розділі "Наука" "Науково-дослідний інститут" - Конкурс держбюджетних тематик на 2018 р.
Проекти для розгляду на Науковій раді НДІ ОНАХТ подаються до 28 квітня
2017 р. в паперовому та електронному вигляді (в редакції WORD 2006 р.) в комісію
з відбору проектів ( вул. Канатна, Дх-30 тел. 712 40 92, Дворянська, тел. 723 36 07).
До проекту додається:
- витяг з протоколу засідання кафедри про актуальність розробки;
- експертний висновок двох експертів (один – із зовнішньої організації);
- згода на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців
кожного проекту;
- лист-узгодження підприємства, яке може бути зацікавлене в науковій розробці.

Проректор з наукової роботи

Н.М. Поварова

При створенні наукового проекту треба враховувати наступне:
1) здійснити формування тематики Досліджень і розробок відповідно до Закону
України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;
2) до 10 травня 2017 року проекти, які отримали позитивну оцінку на Науковій раді
НДТ ОНАХТ, повинні бути завантажені в єдиній інформаційній системі «Наука в
університетах», роздруковані з системи, підписані керівниками, затверджені
ректором, скановані та до 15 травня 2017 року надіслані поштою до департаменту
науково-технічного розвитку (15.05.2017 р. - дата прийому проектів в МОН України,
м. Київ);
3) з метою забезпечення оптимізації кількості проектів досліджень і розробок та
запобіганню розпорошення бюджетних коштів на їх виконання при формуванні
тематики наукових досліджень і розробок орієнтуватись на вирішення
найактуальніших проблем у сфері розвитку науки та економіки, зокрема шляхом
формування міждисциплінарної тематики зазначених проектів;
4) при здійсненні відбору буде надано перевагу проектам, які мають особливо
важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки
держави, мають прикладні результати подвійного використання, а також
конкурентоспроможні на світовому ринку та спрямовані на використання у
соціальній сфері, виробництві, навчальному процесі;
•
мінімальна вартість роботи на рік складає 300 тис. гривень, при підготовці
розрахунків фінансових витрат для виконання проекту необхідно запланувати не
менш ніж 30% від загальної вартості роботи на статті витрат, які передбачають
кошти на відрядження, придбання матеріалів, малоцінне обладнання, оплату
комунальних платежів тощо, а для проектів з соціогуманітарної тематики - на
експеримент, апробацію тощо;
•
до участі у конкурсі не допускаються роботи, у яких зазначений тип наукової
роботи не відповідає змісту та результатам проекту, мета та завдання проекту мають
суто методичну спрямованість, відсутній або необґрунтований розрахунок вартості
роботи.
УВАГА!
На відміну від попередніх конкурсів (згідно вимог єдиної інформаційної
системи МОН України «Наука в університетах») керівники самостійно вводять
проекти в Систему за посиланням: kis.rit.org.ua. Доступ до Системи для введення
проектів і їх подальшої експертизи надається до 10 травня 2017 року без часових
обмежень.
Шановні керівники наукових проектів. Для реєстрації і введення проектів на
конкурсний відбір 2017 року скористайтесь посиланням: kis.rit.org.ua, за яким
розміщена додаткова інформація.
Інструкція по роботі з єдиною інформаційною системою "Наука в
університетах" для керівників проектів у 2017 році та форма проектів наведені в
додатках прикріплених файлів.
Форми запитів наведено в додатках прикріплених файлів:
(http://www.onaft.edu.ua/download/konkurs_form.pdf)
Інструкція для авторів по _роботі з системою у 2017_році:
(http://www.onaft.edu.ua/download/konkurs_instruction.pdf)
Лист МОН (http://www.onaft.edu.ua/download/konkurs_list_MON.pdf)
Узагальнена інформація (http://www.onaft.edu.ua/download/konkurs_info.pdf)

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради Міністерства:
1. Математика
2. Інформатика та кібернетика
3. Загальна фізика
4. Ядерна фізика, радіофізика та астрономія
5. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації
6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства
7. Енергетика та енергозбереження
8. Технології видобутку та переробки корисних копалин
9. Охорона навколишнього середовища
10. Механіка
11. Машинобудування
12. Приладобудування
13. Аерокосмічна техніка і транспорт
14. Технології будівництва, дизайн, архітектура
15. Біологія, біотехнології, харчування
16. Хімія
17. Економіка
18. Право
19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки
20. Філософія, історія та політологія
21. Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації
22. Дослідження з проблем природничих наук

Порядок проведення Конкурсу
(Витяг з наказу МОН України № 423 від 01.06.2006)
п.2.6. Конкурс проводиться щорічно в два етапи:
2.6.1. Перший етап проходить безпосередньо у ВНЗ та НУ згідно з наказами їх керівників, якими
визначається порядок проведення першого етапу.
2.6.1.1. Проекти досліджень і розробок, які подаються на Конкурс (далі – Проекти), формуються
відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки з урахуванням профілю підготовки
фахівців і наукових кадрів вищої кваліфікації відповідного закладу.
2.6.1.3. Пропозиції для участі в Конкурсі попередньо обговорюються на засіданнях кафедр,
лабораторій, інших наукових структурних підрозділів, де з‘ясовуються доцільність, кадрові та
матеріальні можливості виконання роботи.
2.6.1.4. Розгляд Проектів здійснює Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада ВНЗ (НУ)
(далі – Вчена рада) або визначений (утворений) їх наказом орган, до складу якого входять фахівці
з відповідної тематики, що працюють у цьому закладі або установі, а також провідні фахівці
академічної, галузевої науки, інших підприємств та організацій.
2.6.1.5. Розгляд кожного проекту здійснюється на менше ніж двома фахівцями, що готують окремі
експертні висновки. Якщо мають місце суттєві розбіжності в оцінках проекту, до його розгляду
залучається третій фахівець.
2.6.1.6. Результати розгляду кожного Проекту, що поданий на першому етапі Конкурсу,
затверджуються Вченою радою ВНЗ (НУ).

