
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ІВАНА ФРАНКА

НАКАЗ

18,05.2018 р.

Про проведення конкурсного відбору 
проектів наукових досліджень і розробок, 
виконання яких розпочнеться у 2019 році 
за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до 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 червня 2006 року № 423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 
10 листопада 2006 року за № 1196/13070, протокольного рішення засідання Наукової ради 
Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2018 року, наказу Міністерства освіти і 
науки України від 15 травня 2018 року № 474 «Про оголошення конкурсного відбору 
проектів наукових досліджень і розробок» та з метою підвищення наукового рівня 
фундаментальних досліджень, практичної цінності прикладних досліджень, науково- 
технічних (експериментальних) розробок,

НАКАЗУЮ:

1. Організувати в університеті перший етап конкурсного відбору проектів наукових 
досліджень і розробок, виконання яких розпочнеться у 2019 році за рахунок коштів 
загального фонду державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків та 
кредитування державного бюджету 2201040 (далі -  Конкурс).

1.1. Начальнику науково-дослідного сектору Л.В. Перхун:
1) до 23 травня 2018 року проінформувати факультети, інститути та інші структурні 

підрозділи університету про умови проведення Конкурсу та форми проектів наукових 
досліджень і розробок;

2) до 25 червня 2018 року узагальнити результати першого етапу Конкурсу, 
забезпечити оформлення проектів досліджень та розробок в єдиній інформаційній системі 
«Наука в університетах»;

3) до 05 липня 2018 року за результатами першого етапу Конкурсу надати до 
департаменту науково-технічного розвитку (Хименко О.А.) Міністерства освіти і науки 
України такі документи:

-проекти досліджень та розробок, які оформлені в єдиній інформаційній системі 
«Наука в університетах»;

-  документи, що підтверджують результати першого етапу Конкурсу;
-  перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного 

бюджету починаючи з 2019 року;
-  супровідний лист із зазначенням обсягів, що вивільняються у 2018 році;
-згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців 

кожного проекту;
-  інформацію до проекту (для подальшої публікації).
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1.2. Для проведення першого етапу Конкурсу в університеті створити конкурсну 
комісію (далі -  Комісію) у такому складі:

Голова комісії: Пантюк М.П. -  проректор з наукової роботи;
Члени комісії:
- Бойчук В.І. -  директор Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних 

технологій,
- Вовк Ю.Я. -  проректор з науково-педагогічної роботи,
- Волошанська С.Я. -  декан біолого-природничого факультету,
- Галян І.М. -  доцент кафедри практичної психології,
- Гриник І.М. -  декан соціально-гуманітарного факультету,
- Кузик О.В. -  доцент кафедри фізики,
- Кушлик О.П. -  професор кафедри української мови,
- Мацьків П.В. -  професор кафедри української мови,
- Невмержицька О.В. -  професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти,
- Пелещак Р.М. -  завідувач кафедри фізики,
- Перхун Л.В. -  начальник науково-дослідного сектору,
- Петренко О.М. -  завідувач кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних 

дисциплін,
- Савчин М.В. -  завідувач кафедри психології,
- Столярчук І.Д. -  доцент кафедри фізики,
- Тельвак В.В. -  професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних 

дисциплін,
- Яремко Я.П. -  декан філологічного факультету.

1.3. До 15 червня 2018р. Комісії провести перший етап Конкурсу та подати 
найважливіші проекти для ухвалення на засіданні вченої ради Університету.

1.4. При проведенні першого етапу Конкурсу Комісії та учасникам Конкурсу:
- здійснювати формування тематики фундаментальних та прикладних наукових 

досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок згідно з Законом України 
«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та враховуючи актуальні напрями у 
сфері розвитку науки та суспільного життя, за секціями, згідно протокольного рішення 
засідання Наукової ради Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2018 року;

- надавати перевагу проектам, які мають особливо важливе значення для підвищення 
обороноздатності та національної безпеки держави, згідно з напрямами критичних 
технологій, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 
2017 р. № 600 «Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва 
озброєння та військової техніки», а також мають прикладні результати подвійного 
використання, конкурентоспроможні на світовому ринку;

- подавати проекти, сукупна планова вартість яких на рік не перевищує трьох обсягів 
коштів, що вивільняються у 2018 році; мінімальна вартість на рік дослідження та/або 
розробки, які плануються становить 300 тис. грн. на рік;

- запланувати при підготовці розрахунків фінансування витрат для виконання 
дослідження та/або розробки не менш ніж 30% від загальної вартості на статті витрат, які 
передбачають кошти на відрядження, придбання матеріалів, малоцінне обладнання, оплату 
комунальних платежів тощо, а для проектів з соціо-гуманітарної тематики -  на експеримент, 
апробацію тощо;

- не допускати до участі у конкурсі проекти, у яких зазначений тип наукової роботи не 
відповідає змісту та результатам, мета та завдання проекту мають суто методичну 
спрямованість, відсутній або не обґрунтований розрахунок вартості дослідження та/або 
розробки;

- вносити проекти самостійно науковим керівники в єдину інформаційну систему 
«Наука в університетах» Міністерства освіти і науки України за інструкцією, що 
представлена за адресою: www: mon.rit.org.ua
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1.5. До 18 червня 2018р. учасникам Конкурсу подати в науково-дослідний сектор 
(Перхун Л.В.) у паперовому та електронному вигляді рекомендовані проекти, підготовлені за 
встановленими вимогами (додатки 1,2); інформацію до проекту для подальшої публікації 
(додаток 3); згоду основних виконавців на участь у виконанні НДР (додаток 4), листи 
підтримки від потенційних замовників; копії фінансових документів чи довідку з бухгалтерії 
університету щодо госпдоговірного чи грантового доробку за темою проекту; витяги з 
протоколів засідання профільних кафедр з результатами розгляду поданих проектів та їх 
самооцінкою.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи 
проф. Пантюка М.П.

Ректор Н.В. Скотна


