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Про проведення першого етапу конкурсного
відбору проектів науково-дослідних робіт
у НУБІП України

З метою відбору кращих проектів фундаментальних і прикладних
досліджень та науково-технічних розробок, що мають високий науковий та
науково-технічний рівень, забезпечують ефективне використання коштів
Державного бюджету на 2016 рік, та орієнтованих на отримання конкретних
наукових і науково-практичних результатів конкурентоспроможних на
світовому ринку, реалізація яких забезпечить подальший науковотехнологічний та інноваційний розвиток агропромислової та природоохоронної
галузей економіки України та на виконання наказу Міністерства освіти і науки
України від 15.06.2015 р. № 630
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити з 22.06.2015 р. перший етап конкурсного відбору проектів
науково-дослідних робіт у Національному університету біоресурсів і
природокористування України (далі - Конкурсний відбір НДР).
2. Директорам науково-дослідних інститутів, заступникам деканів
факультетів з наукової роботи до 31.07.2015 р. подати у науково-організаційний
відділ науково-дослідної частини (корп. 4, к. 28) проекти НДР, що
пропонуються до виконання у науково-дослідних інститутах, факультетах у
2016 році (у роздрукованому виді та на електронному носії) відповідно до форм
Міністерства освіти і науки України та їх зведений перелік, витяг з протоколу
засідання науково-технічної, наукової ради науково-дослідних інституту та
факультету.
3. Відбір проектів в науково-дослідних інститутах і факультетах
здійснювати згідно з «Положенням про проведення конкурсного відбору
проектів науково-дослідних робіт у Національному університеті біоресурсів і
природокористування України».
4. З метою забезпечення оптимізації кількості проектів наукових
досліджень і розробок та запобіганню розпорошення бюджетних коштів на їх
виконання при формуванні тематики наукових досліджень і розробок
орієнтуватись на вирішення найактуальніших проблем у сфері розвитку науки
та економіки, зокрема шляхом формування міждисциплінарної тематики
зазначених проектів. При здійсненні відбору надавати перевагу проектам, які
мають особливо важливе значення для підвищення обороноздатності та
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національної безпеки держави, мають прикладні результати подвійного
використання, а також конкурентоспроможності на світовому ринку та
спрямовані на використання у соціальній сфері, виробництві, навчальному
процесі. Встановити прогнозований обсяг фінансування проектів не менше 80
тис. грн на рік.
5. Науково-дослідній частині:
- д о 21.08.2015 р. залучити до експертизи наукових тем, поданих
директорами науково-дослідних інститутів і заступниками деканів з наукової
роботи, спеціалістів відповідного фахового напряму з числа провідних вчених
НУБіП України, або (у разі необхідності) інших наукових установ України,
відомих зарубіжних вчених з метою аналізу та відбору кращих проектів НДР.
- сформувати Перелік проектів науково-дослідних робіт НУБіП України,
які будуть виконуватись за рахунок коштів Державного бюджету України у
2016 році, затвердити його на Координаційній раді з питань науково-технічної
діяльності та подати його для розгляду на вченій раді НУБіП України;
- до 01.09.2015 р. затверджені проекти внести до єдиної інформаційної
системи Міністерства освіти і науки України «Наука в університетах»;
- подати згідно графіку у Міністерство освіти і науки України
затверджений вченою радою НУБіП України Перелік проектів науководослідних робіт НУБіП України, які будуть виконуватись за рахунок коштів
Державного бюджету України у 2016 році, для участі у конкурсному відборі
проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок
Міністерства освіти і науки України.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора
Ібатулліна І.І.
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