
 

 

 

ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  565 
 

м.Київ                                                                                                  «08» 10 2018 р. 

Про підготовку та подання звітів  

про виконання науково-дослідних  

робіт молодих учених НАН України  

у 2017-2018 рр. 

 

У зв’язку із закінченням терміну дії договорів на виконання науково-

дослідних робіт (НДР) молодих учених Національної академії наук (НАН) 

України у 2017-2018 рр., визначених згідно з постановами Президії 

НАН України від 14.06.2017 № 178 та від 14.02.2018 № 59, а також з 

метою затвердження результатів виконання НДР молодих вчених НАН 

України у 2017-2018 рр. та оголошення чергового конкурсу проектів НДР 

молодих вчених НАН України: 

1. Науковим установам НАН України подати до кінця 2018 р. до 

відповідних відділень НАН України: 

а) акт здачі-прийняття робіт за договором у 2018 р. та кошторис 

фактичних витрат із розрахунками за статтями, оформлені згідно з 

Порядком формування тематики та контролю за виконанням наукових 

досліджень в Національній академії наук України (постанова Президії 

НАН України від 13.04.2011 № 111 зі змінами) (у 3-х прим.); 

б) заключний звіт про виконання наукових досліджень у 2017-

2018 рр. з зазначенням номеру протоколу та дати засідання вченої ради 

установи зі списком публікацій за результатами виконання роботи та 

інформацію щодо участі у наукових конференціях, семінарах тощо (у 2-х 

прим.); 

в) витяг з протоколу засідання вченої ради про заслуховування 

результатів виконання у 2017-2018 рр. НДР молодих вчених НАН України 

(у 2-х прим.); 

г) заповнену форму 1 (у 2-х прим.); 
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д) інші відомості, пов’язані з виконанням НДР молодих вчених 

НАН України (захист дисертацій, нагороди, авторські свідоцтва, патенти 

тощо) (у 2-х прим.); 

е) пропозиції щодо вдосконалення Положення про проведення 

конкурсу проектів НДР молодих учених НАН України, їх виконання та 

цільове фінансове забезпечення (далі – Положення), затвердженого 

розпорядженням Президії НАН України від 22.02.2013 №119 (із змінами 

внесеними згідно з постановою Президії НАН України від 23.04.2014 №98 

та розпорядженнями Президії НАН України від 04.05.2016 №277 та від 

14.06.2016 №378).  

2. Відділенням НАН України розглянути результати виконання НДР 

молодих учених НАН України та до 25 січня 2019 р. подати до Комісії по 

роботі з науковою молоддю НАН України: 

– рішення відділення НАН України про затвердження заключних 

звітів виконання НДР у 2017-2018 рр., пропозиції щодо доцільності 

продовження практики визначення кращих проектів НДР молодих учених 

НАН України, їх цільового фінансування та пропозиції щодо 

удосконалення Положення; 

– перелік НДР молодих учених, звіти яких було затверджено; 

– матеріали, зазначені у пп. 1 (г-д) цього розпорядження (1 прим. по 

кожній НДР). 

3. Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України разом з 

відділеннями НАН України та Науково-організаційним відділом Президії 

НАН України до 22 лютого 2019 р. підготувати на розгляд Президії 

НАН України проект рішення про підсумки виконання НДР молодих 

учених НАН України у 2017-2018 рр. 

 

 
                 Віце-президент   

Національної академії наук України 

           академік НАН України                                 А.Г.Загородній 

   

 

       Головний учений секретар 

   Національної академії наук  України                            

           академік НАН України                                    В.Л.Богданов                                                                                                                               

 


