
 

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 191 

м. Київ  “    01    ”     04        2021 р. 

 

Про підсумки виконання проєктів 

НДР молодих учених НАН України 

та організацію чергового конкурсу 

проєктів НДР молодих учених 

НАН України в 2021-2022 рр. 

 

 

 

Згідно із розпорядженнями Президії НАН України від 26.06.2019 

№ 385 та від 24.02.2020 № 124 з 1 липня 2019 р. виконувались проєкти 

науково-дослідних робіт (далі – НДР або проєкти НДР) молодих учених 

НАН України. Термін їх реалізації становив 1,5 роки. 

Відповідно до розпорядження Президії НАН України                               

від 18.11.2020 № 563 наукові установи та відділення НАН України 

розглянули результати виконання НДР молодих учених НАН України  та 

подали до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України               

(далі – Комісія) інформацію про результати виконання відповідних 

проєктів НДР.  

Беручи до уваги схвальну оцінку з боку відділень НАН України 

існуючої форми підтримки кращих НДР молодих учених НАН України та 

враховуючи надзвичайну актуальність для НАН України залучення та 

закріплення наукової молоді, а також з метою організації та проведення 

чергового конкурсу проєктів НДР молодих учених НАН України                     

на 2021-2022 рр.: 

1. Схвалити підсумки виконання проєктів НДР молодими вченими 

НАН України та підтримати рекомендації відділень НАН України щодо 

проведення чергового конкурсу проєктів НДР молодих вчених НАН 

України. 

2. Комісії із залученням відділень НАН України та Науково-

організаційного відділу Президії НАН України, починаючи з 5 квітня 

2021 р., провести черговий конкурс проєктів НДР молодих учених 

НАН України. 
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3. Встановити такі розміри фінансування проєктів НДР для 

молодих учених НАН України: 
 

Автори/керівники 
2021 рік, 

тис.грн. 

на 2022 рік, 

тис.грн. 

індивідуальних проєктів НДР   

доктори наук 45 90 

доктори філософії (PhD) / кандидати наук 35 70 

інші категорії молодих учених 25 50 

колективних проєктів НДР   

доктори наук 75 150 

доктори філософії (PhD) / кандидати наук 65 130 

інші категорії молодих учених 50 100 

 

Фінансування проєктів НДР – переможців конкурсу здійснювати за 

рахунок коштів, передбачених постановою Президії НАН України 

від 23.12.2020 № 296 «Про бюджетне фінансування НАН України                      

у 2021 р.».  

4. Затвердити:  

– умови проведення конкурсу проєктів НДР молодих учених 

НАН України у 2021 р (додаються);  

– розподіл кількості проєктів НДР молодих учених НАН України 

для фінансування у 2021-2022 рр. (додається). 

5. Науковим установам НАН України до 30 квітня 2021 р. 

забезпечити подання до Комісії (тел. (044) 239-6451,                                                 

e-mail: nm@nas.gov.ua) запитів, оформлених згідно з Порядком 

формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень у 

Національній академії наук України, затвердженим постановою Президії 

НАН України від 19.12.2018 № 339 (із змінами). 

6. Разом із Запитом проєкт НДР необхідно зареєструвати на              

веб-сайті НАН України у конкурсі «Проєкти науково-дослідних робіт 

(НДР) молодих учених НАН України (2021-2022 рр.)» та заповнити 

відповідну форму Подання у персональному кабінеті порталу НАН 

України (https://www.nas.gov.ua). 

7. Комісії організувати реєстрацію Запитів та Подань від наукових 

установ НАН України (в тому числі і від наукових установ при Президії 

НАН України), їх перевірку на відповідність до вимог оформлення, 

систематизування і передачу відділенням НАН України для проведення 

експертизи та конкурсного відбору згідно з тематикою. 

 

https://www.nas.gov.ua/
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8. Відділенням НАН України згідно з пп.9-12 Положення про 

проведення конкурсу проєктів НДР молодих учених НАН України, їх 

виконання та цільове фінансове забезпечення, затвердженого 

розпорядженням Президії НАН України від 22.02.2013 № 119                            

(із змінами), створити конкурсні комісії та провести експертну оцінку             

і відбір кращих проєктів НДР молодих учених НАН України і                        

до 31 травня 2021 р. подати до Комісії: 

– рішення відділення НАН України щодо представлення кращих 

проєктів НДР, визначених з урахуванням виділеної квоти; 

– перелік кращих проєктів НДР із зазначенням по кожному проєкту 

його керівника (автора) та обсягу фінансування; 

– експертні анкети по всіх проєктах НДР, що розглядалися             

(форма додається). 

9. Комісії до 28 червня 2021р. підготувати рішення Президії 

НАН України про затвердження переможців конкурсу проєктів НДР 

молодих учених НАН України на 2021-2022 рр. 

10. Розмір фінансування та кількість проєктів НДР, передбачені 

пунктами 3 та 4, відповідно до цього розпорядження можуть бути змінені 

за підсумками проведеного конкурсу, виходячи з обсягів фінансування на 

2021 р. 

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

Комісію по роботі з науковою молоддю НАН України та Науково-

організаційний відділ Президії НАН України. 

 

 

 

 

 

                       Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                    А.Г.Загородній 

 

 

   В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               В.Л.Богданов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуброва  239 64 51



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Президії НАН України 

від 01.04.2021  № 191 

 

 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу проєктів НДР молодих учених  

НАН України у 2021 р. 

 

 

При оформлені та поданні документів на фінансування проєкту 

НДР молодим ученим НАН України необхідно врахувати таке: 

1. До участі у конкурсі допускаються індивідуальні та колективні 

проєкти НДР, учасники яких станом на 1 липня 2021 року мають вищу 

освіту не нижче другого (магістерського) рівня віком до 35 років включно 

або мають науковий ступінь доктора наук віком до 40 років включно. 

2. Молодий вчений може бути керівником (автором) чи виконавцем 

лише в одному проєкті на виконання НДР. 

3. Початок реалізації проєктів НДР – переможців конкурсу –                     

1 липня 2021 р. 

4. Термін реалізації проєктів НДР – переможців конкурсу –                    

1,5 роки. 

5. Проєкти 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 проєкт НДР має бути оцінений не менше 

ніж двома експертами. 

6. Формування Запитів на виконання наукових проєктів 

здійснюється виключно в системі РІТ НОД НАН України                            

(http://tema-ndr.nas.gov.ua). Інструкції щодо оформлення Запиту 

знаходяться за посиланням: http://ritnod.icybcluster.org.ua. 

При формуванні планової калькуляції до Запиту проєкту НДР                

в системі РІТ НОД НАН України взяти до уваги, що: 

– накладні витрати становлять не більше 10% від обсягу заробітної 

плати основних виконавців; 

– комунальні витрати можливі лише в межах накладних витрат. 

7. Формування Подання відбувається в такій послідовності: 

– вчений секретар наукової установи, яка висуває проєкт НДР на 

конкурс, реєструє проєкт НДР на порталі НАН України 

(https://www.nas.gov.ua) та завантажує відсканований в pdf-форматі витяг 

з протоколу засідання вченої ради наукової установи; 

– керівник проєкту НДР в своєму персональному кабінеті 

Корпоративного порталу НАН України заповнює Подання на відповідний 

проєкт НДР. 

http://ritnod.icybcluster.org.ua/
https://www.nas.gov.ua/
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8. При заповненні Подання слід звернути увагу на таке. 

Всі дані на кожного з учасників (керівника і виконавців), що 

відображаються на головному порталі НАН України 

(https://www.nas.gov.ua) в розділі «Кадри», мають бути актуальними на 

момент заповнення. У разі відсутності чи неповної інформації про когось 

з учасників необхідно звернутись до кадрової служби (вченого секретаря) 

наукової установи для її внесення та актуалізації. 

9. Разом із Запитом і Поданням до Комісії подається Анкета до 

проєкту НДР, поданого на конкурс (додається), в електронному вигляді 

(*.doc). 

10. Після оформлення та заповнення Запиту, Подання і Анкети 

керівник проєкту НДР інформує про це Комісію на  

e-mail: nm@nas.gov.ua, надсилаючи відповідного листа разом із 

заповненою Анкетою (*.doc). Комісія здійснює їх перевірку та 

реєстрацію. Запит і Подання заповнюються лише в електронному вигляді 

на порталі НАН України. 

11. 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 вченого секретаря Сектору              

фізико-технічних і математичних наук Науково-організаційного                

відділу Президії НАН України Беспалова Сергія Анатолійовича,                   

тел.: (044) 234-9302; 

– Роботи в персональному кабінеті порталу НАН України до 

Центру практичної інформатики, тел.: (044) 239-6640,  

e-mail: cpi@nas.gov.ua. 

За консультацією із загальних питань звертатись до секретаря 

Комісії Дуброви Олександра Євгеновича, тел.: (044) 239-6451, e-mail: 

nm@nas.gov.ua.  

 
Запити, що не відповідають наведеним правилам, не 

розглядатимуться. 

 

 

 

 

  

https://www.nas.gov.ua/
mailto:nm@nas.gov.ua
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АНКЕТА  

до проєкту НДР, поданого на конкурс 

 

 

Назва проєкту НДР (не більше 15 слів): 

 

НЕ ЗАПОВНЮВАТИ 

Дата надходження  
____________________ 

 

____________________ 

 

  

Вид проєкту НДР (індивідуальний чи колективний)  
  

Відділення НАН України,   

по якому висувається проєкт 

НДР  

Кількість виконавців (включаючи керівника)  
  

Відомості про керівника (автора) проєкту 

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 проєктів) 

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 2021 р. Закінчення «31» грудня 2022 р. 

Загальний обсяг фінансування _____ тис.грн., у тому числі на 2021 р. ____ тис.грн. 

Керівник (автор) проєкту НДР  

             (                                    

) 

 (підпис) (ПІБ) 

Дата «___» ____________ 2021 р.   

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Президії НАН України 

від 01.04.2021  № 191 
 

 

РОЗПОДІЛ 

кількості проєктів НДР молодих учених НАН України  

для фінансування у 2021-2022 рр. 
 

 

 

Відділення НАН України 
Кількість 

проєктів 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 

 
 

 

 



Форма 

до розпорядження Президії НАН України 

від 01.04.2021  № 191 
 

Е К С П Е Р Т Н А  А Н К Е Т А  
проєкту 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) 

« ____ » _______________ 2021 р. 


