
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 (http://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 порталу НАН 

України заповнює Подання на відповідний проєкт НДР. 

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 (http://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 
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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 вищенаведеним правилам, не розглядатимуться. 
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