
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про проведення конкурсного 
відбору проектів наукових 
робіт та науково-технічних 
(експериментальних) розробок 
молодих вчених 

 
 
На виконання наказу МОН України від 04.07.2019 №932 «Про оголошення 

конкурсного відбору у 2019 році проектів наукових робіт та науково-технічних 
(експериментальних) розробок молодих вчених», а також з метою підтримки молодих 
вчених 

 
 

НАКАЗУЮ:  
 
1. Деканам факультетів здійснити формування тематики наукових робіт та 

науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених за наступними 
науковими напрямками (згідно з наказом МОН України від 04.07.2019 №932):  

- нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; 
впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння 
альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика; 

- нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, 
зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; 
озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної 
фізики, радіофізики та астрономії; 

- нові технології виробництва матеріалів, їхнє оброблення, з’єднання, 
контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології; 

- нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони 
навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні 
процеси та речовини в екології; раціональне природокористування; 

- технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового 
комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека; 

- економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства; 
- актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до 

європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація 
військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; 
підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної 
і громадянської позиції; 

- правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист 
свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції; 

- актуальні проблеми українознавства, літературознавства, 
мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації; 

- розробка й впровадження нових технологій та обладнання для якісного 
медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; 
біотехнології; 

- розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, 
робототехніки. 

2. Керівникам проектів ввести запити до єдиної інформаційної системи 
«Наука в університетах» за посиланням: kis.rit.org.ua до 27 серпня 2019 р., відповідно 
до вимог інформаційної системи та рекомендацій МОН України (консультації та 
надання доступу до створення проектів – Ільченко Володимир Миколайович, т. 406-
72-12, 096-504-28-71, ibm@nau.edu.ua). 

3. Завідувачу відділом супроводу науково-технічних робіт НДЧ НАУ 
Ільченку В.М. забезпечити: 1) методичну та технічну допомогу керівникам проектів 
щодо введення запитів до єдиної інформаційної системи «Наука в університетах», 2) 
проведення внутрішньої експертизи введених проектів до 3 вересня 2019 р., 3) 
введення та при необхідності редагування проектів, що пройшли перший етап 
Конкурсу, а також відповідних експертних висновків щодо запитів до основної 
частини єдиної інформаційної системи «Наука в університетах» за посиланням: 
mon.rit.org.ua; 4) сформувати та надіслати поштою відповідний пакет документів, 
передбачених наказом МОН України № 932 від 04.07.2019, до департаменту науково-
технічного розвитку МОН України, термін виконання до 12 вересня 2019 р.  

4. Завідувачу відділом науково-методичного забезпечення діяльності НДЧ НАУ 
Корбут Л.А. забезпечити методичну допомогу керівникам проектів щодо формування 
фінансової складової частини запитів та відповідних фінансових довідок. 

5. Секретарю Науково-технічної ради Черняк Л.М. організувати засідання НТР 
щодо розгляду поданих проектів та визначення проектів, що пройшли перший етап 
Конкурсу, для подальшого їхнього проходження в МОНУ, не пізніше 6 вересня 2019 р. 

6. Керівнику Центру медіакомунікацій Нестеряку Ю.В. забезпечити 
розміщення наказу на сайті НАУ в розділі «Наука», підрозділі «Конкурсний відбір 
наукових проектів молодих вчених, 2019» протягом одного робочого дня від дати 
реєстрації даного наказу. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи 
Харченка В.П. 

 
 
 
Ректор       В.М. Ісаєнко 


