
Інструкція заповнення форми Подання на корпоративному порталі НАН 

України для участі у конкурсі проектів науково-дослідних робіт (НДР) 

молодих учених НАН України (2021-2022 рр.) 

 

1. Вхід до Персонального кабінету наукового працівника НАН України 

відбувається з головного порталу НАН України (http://www.nas.gov.ua) шляхом 

натискання відповідного посилання на головній сторінці (праворуч-вгорі) 

сайту. Необхідні логіни та паролі можна отримати у вченого секретаря наукової 

установи НАН України. 

 

 
 

  

http://www.nas.gov.ua/


2. Створення картки Подання наукового проєкту (вчений секретар). 
 

Вчений секретар наукової установи у своєму Персональному кабінеті створює 

картку Подання наукового проекту.  

Для цього необхідно: 

1. Зайти в наступні розділи «Керування науковою тематикою установи» 

 
2. «Дані про запити на відкриття наукової тематики установи» 

 
3. Вибрати «Проекти науково-дослідних робіт (НДР) молодих учених НАН 

України (2021-2022 рр.)» 

 

 
 

4. Заповнити обов’язкову інформацію: 

 



а) назву наукового проєкту (укр.), 

б) підрозділ наукової установи де працює керівник проєкту, 

в) роки початку і завершення виконання проєкту, 

г) керівника наукового проєкту. 

Після введення даних необхідно «Створити картку» 

 
5. Далі потрібно завантажити відсканований і збережений у pdf-форматі витяг з 

протоколу засідання вченої ради з рішенням висунення проєкту на конкурс

 
 

 
 

6. Після збереження проєкт має бути у статусі «Чернетка» 

 



3. Заповнення форми Подання наукового проєкту (керівник проєкту). 

 

Керівнику наукового проєкту у своєму Персональному кабінеті необхідно 

заповнити форму Подання наукового проекту.  

Для цього необхідно: 

1. Зайти в наступні розділи «Адміністрування запитів НДДКР керівником 

роботи» 

 
2. «Я керівник запитів на відкриття наукової тематики» 

 
3. Відкрити на редагування необхідний проєкт 

 

 
 

 

4. У формі Подання внести необхідну інформацію по проєкту, завантажити 

резюме (укр, eng) до 2 стор. у doc-форматі та додати виконавців проекту. 

 

 

 

 

 



5. Зберегти зміни натисканням відповідної кнопки 

 
6. Після зберігання необхідно змінити статус проєкту на «Дані заповнено» 

 
7. Зберегти зміни натисканням відповідної кнопки та «Перейти до перегляду 

запитів» 

 
  



3. Відправка Подання на перевірку (вчений секрета) 

 

Вчений секретар наукової установи у своєму Персональному кабінеті має 

перевірити проєкт і перевести його в статус «Відправлено на розгляд» та 

«Зберегти зміни». 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
За необхідності внесення змін до проєкту вчений секретар може змінити статус 

проєкту на «Чернетка» 

 

 
  



4. Відправка Подання на перевірку (керівник проєкту) 

 

Керівник проєкту інформує Комісію по роботі з науковою молоддю 

НАН України (nm@nas.gov.ua, тел. (044) 239-6451) про заповнення Запиту в 

системі РІТ НОД НАН України та форми Подання на корпоративному порталі 

НАН України. 

Секретар Комісії перевіряє та реєструє науковий проєкт для участі у конкурсі. 

 

Підтвердженням реєстрації наукового проєкту у конкурсі є наявність 

номеру і дати реєстрації у Запиті в системі РІТ НОД НАН України. 

 

 

mailto:nm@nas.gov.ua

