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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

" 3 d  " /6 _______ 2020 р. КиївКиїв

Про підготовку звітів про НДР за 2020 рік

З метою підведення підсумків про результати наукової та інноваційної 
діяльності університету за 2020 рік

1. Затвердити:
- «Порядок приймання звітів про науково-дослідну роботу у наукових 

структурних підрозділах Національного університету біоресурсів і 
природокористування України» (додаток 1);

- перелік і форми звітних документів по НДР за 2020 рік (додаток 2).
2. Директорам науково-дослідних інститутів, заступникам деканів 

факультетів з наукової роботи Університету до 23 листопада поточного року:
- підготувати та подати до науково-дослідної частини «Звіт про наукову та 

інноваційну діяльність наукового структурного підрозділу Університету за 
2020 рік» (додаток 3);

- довести до відома наукових керівників тем «Порядок приймання звітів про 
науково-дослідну роботу у наукових структурних підрозділах Національного 
університету біоресурсів і природокористування України» та форми звітних 
документів по НДР за 2020 рік;

- створити комісії для приймання науково-дослідних робіт, які виконувались 
у 2020 р.;

- провести з 01 по 14 грудня поточного року заслуховування звітів по НДР у 
онлайн-режимі;

- забезпечити своєчасну підготовку і подання звітів про НДР відповідно до 
визначених термінів і вимог.

3. Директорам науково-дослідних інститутів, заступникам деканів 
факультетів з наукової роботи Університету звернути увагу на те, що при обліку 
робіт науково-педагогічних та наукових працівників Університету за 2020 р. 
відповідно до «Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 
працівників» будуть враховані тільки ті види робіт, які представлені у 
Статистичному звіті та Звіті про наукову та інноваційну діяльність наукового 
структурного підрозділу НУБіП України за 2020 рік.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора.

НАКАЗУЮ:

Виконавець: Отченашко В.В 
Тел.: 527-81-54
Файл: Wpentex.nubip.edu.ua\secretariat\docum_dep\2020\NAKAZ-2020\Nakazzag\HaKa32020-0840.rtf

Ректор



Додаток 1
до наказу від ^  2020 р. №

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ректора НУБіП України 
від_____________ 2020 р. №_____

Порядок
приймання звітів про науково-дослідну роботу 

у наукових структурних підрозділах 
Національного університету біоресурсів і природокористування України

Київ 2020



Порядок приймання звітів про науково-дослідну роботу (далі -  Порядок) у наукових 
структурних підрозділах Національного університету біоресурсів і природокористування 
України (далі -  НУБіП України) розроблено відповідно до Закону України "Про наукову і 
науково-технічну діяльність" із змінами, Закону України „Про пріоритетні напрями розвитку 
науки і техніки"; ДСТУ 3008:2015 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 
правила оформлення, Статуту НУБіП України, Положення про наукову та інноваційну 
діяльність НУБіП України, Положення про науково-дослідну частину НУБіП України та 
чинних законодавчих і нормативних актів, що регулюють відносини у науково-технічній сфері.

У Порядку викладені вимоги і правила щодо оформлення і подання керівниками 
наукових тем звітних документів про результати науково-дослідної роботи (далі -  НДР) та 
приймання і затвердження звітів на засіданнях наукових/науково-технічних рад наукових 
структурних підрозділів НУБіП України.

1. Загальні положення
1.1. До звітних документів про результати НДР належать: проміжні звіти за попередніми 

етапами виконаних досліджень; остаточний (підсумковий) звіт, який готується на останньому 
етапі проведення НДР за результатами теоретичних, експериментальних досліджень і в якому 
узагальнено та проаналізовано всю повноту вирішення поставлених у НДР завдань; монографії, 
концепції, моделі, методичні рекомендації, технологічні розробки та інші матеріали, 
передбачені Договором на створення і передачу науково-технічної продукції (НТП) як кінцевий 
результат досліджень; акт впровадження результатів досліджень у виробництво/навчальний 
процес тощо.

До комплекту звітних документів додається звіт про патентні дослідження, якщо вони 
проводились.

1.2. Складання та оформлення проміжних і заключних звітів про НДР і додатків до них 
здійснюються відповідно до вимог ДСТУ 3008:2015.

1.3. Звіт про патентні дослідження оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 3575-97 
Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення.

2. Приймання звітних документів по результатах НДР
2.1. Приймання та затвердження проміжних і остаточних звітів про НДР здійснюються 

науковими/науково-технічними радами наукових структурних підрозділів базового закладу 
НУБіП України у терміни, визначені відповідним наказом ректора.

Попередньо звіти про НДР представляються науковими керівниками/відповідальними 
виконавцями тем до науково-організаційного відділу науково-дослідної частини для перевірки 
їх оформлення на відповідність чинному стандарту. Без відмітки науково-організаційного 
відділу щодо правильності оформлення звіту про НДР на засіданні наукової/науково-технічної 
ради наукового структурного підрозділу ці теми не розглядаються.

2.2. За десять днів до початку заслуховування наукових звітів керівник наукового 
структурного підрозділу видає розпорядження, згідно з яким створюються комісії з розгляду 
звітів про НДР (далі -  Комісії) за напрямами досліджень у кількості не менше 3 осіб, переважно 
з докторів наук -  членів наукової/науково-технічної ради наукового структурного підрозділу, 
обираються голови Комісій і складається графік проведення їх засідань (додаток 1); 
формуються групи звітуючих.

2.3. Первинна апробація звітів про НДР здійснюється на кафедрах.
2.4 Звіти про НДР разом з пакетом обов'язкових документів:
Для црож/а/снмх — витяг з протоколу засідання кафедри про заслуховування 

керівника/відповідального виконавця теми, внутрішня рецензія на звіт про НДР;
Для остялтиочнмх -  витяг з протоколу засідання кафедри про заслуховування 

керівника/відповідального виконавця теми, зовнішня рецензія на звіт про НДР та науково- 
технічна продукція (монографія, концепція, модель, методичні рекомендації, технологічні 
розробки тощо), передбачена Договором на створення і передачу науково-технічної продукції



(НТП) як кінцевий результат досліджень, акт впровадження результатів науково-дослідних 
робіт у виробництво/навчальний процес передаються керівниками тем до Комісій.

2.5. Засіданням Комісії керує її голова.
2.6. Рецензенти при рецензуванні звітів про НДР повинні користуватись «Пам'яткою для 

рецензента» (додаток 2) та оформлювати рецензії за встановленою формою (додаток 3).
Керівники/відповідальні виконавці наукових тем ознайомлюються із змістом рецензій до 

проведення засідань Комісій.
2.7. Не пізніше, ніж за сім календарних днів до проведення засідань Комісій на сайті 

університету розміщують графік проведення засідань Комісій у наукових структурних 
підрозділах університету. Участь в обговоренні звітів про НДР може брати кожний з присутніх 
на засіданні.

2.8. Комісії рекомендують науковій/науково-технічній раді прийняти, відхилити або 
прийняти звіт після його доробки згідно із зауваженнями рецензента чи зауваженнями, 
висловленими іншими опонентами у ході обговорення.

У разі необхідності можуть повторно заслуховуватись наукові керівники/відповідальні 
виконавці тем, по яких виникли спірні питання у членів Комісій.

2.9. Рекомендації Комісій щодо прийняття або відхилення звітів про НДР (акт 
приймання науково-дослідної роботи (складової частини НДР)) разом із звітами та іншими 
звітними документами передаються секретарю наукової/науково-технічної ради наукового 
структурного підрозділу.

2.10. Остаточне рішення щодо прийняття або відхилення звітів про НДР приймається на 
засіданні наукової/науково-технічної ради наукового структурного підрозділу після 
обговорення наданої головами Комісій інформації про захист проміжних/остаточних звітів про
НДР.

У разі необхідності можуть повторно заслуховуватись наукові керівники/відповідальні 
виконавці тем, по яких виникли спірні питання у членів наукової/науково-технічної ради 
наукового структурного підрозділу або Координаційної ради з питань науково-технічної 
діяльності.

2.11. Проміжні та остаточні звіти про НДР після прийняття науковими/науково- 
технічними радами наукових структурних підрозділів затверджуються проректором, який 
відповідає за наукову діяльність.

2.12. Звіти про НДР разом з пакетом звітних документів, рішенням наукової/науково- 
технічної ради про їх прийняття після затвердження проректором, який відповідає за наукову 
діяльність, передаються до науково-організаційного відділу науково-дослідної частини.

2.13. Остаточні звіти про НДР разом із справою кожної наукової теми зберігаються у 
науково-організаційному відділі протягом трьох років після закінчення терміну дії Договору на 
проведення НДР із створення НТП.

2.14. По завершених темах керівниками/відповідальними виконавцями тем готуються 
облікова та інформаційна картки, які оформлюються згідно з вимогами Порядку державної 
реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і 
дисертацій.

2.15. Остаточний звіт про НДР, облікова й інформаційна картки у 30-денний строк з 
моменту закінчення НДР подаються керівниками/відповідальними виконавцями тем до відділу 
патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи НУБіП України для 
передачі до Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації.



Додаток 1
до «Порядку приймання звітів про науково-дослідну 

роботу у наукових структурних підрозділах Національного 
університету біоресурсів і природокористування України»

ГРАФІК
проведення засідань комісій з розгляду звітів про НДР за 20__р.

№
п/п Склад комісії

Дата і місце 
проведення 
засідання 

комісії

Назва теми, за якою 
проводиться звітування про 

НДР, науковий керівник
Рецензент

Керівник наукового
структурного підрозділу __________  __________

підпис (ПІБ)



Додаток 2
до «Порядку приймання звітів про науково-дослідну 

роботу у наукових структурних підрозділах Національного 
університету біоресурсів і природокористування України»

Пам'ятка
для рецензента щодо оцінки звіту про НДР за 20___рік

І . Зміст рецензованого звіту оцінюється за такими показниками:

* актуальність досліджуваної проблеми, новизна досліджень;

* достовірність отриманих результатів;

* відповідність результатів досліджень і висновків;

* наявність повіреного і стандартизованого в установленому порядку обладнання, 
яке використовувалось у ході проведення досліджень;

* наявність для остаточного звіту кінцевого результату досліджень, передбаченого 
Договором на створення і передачу науково-технічної продукції (монографія, концепція, 
модель, методичні рекомендації, технологічні розробки тощо);

* впровадження результатів науково-дослідних робіт у виробництво/навчальний 
процес (враховується лише за наявності акту впровадження результатів НДР);

* відповідність оформлення звіту вимогам ДСТУ 3008:2015.



Додаток З
до «Порядку приймання звітів про науково-дослідну 

роботу у наукових структурних підрозділах Національного 
університету біоресурсів і природокористування України»

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ
рецензії на проміжний/ остаточний звіт про НДР за 20___р.

1. Назва і номер роботи, кафедра, науковий керівник, термін виконання, звіт (проміжний чи
остаточний), обсяг фінансування у 20___р.

2. Короткий зміст роботи (напрям досліджень, місце проведення досліджень, об'єкт 
досліджень, методи досліджень).

3. Назва науково-технічної продукції, відповідність отриманих результатів запланованим у 
Договорі на створення і передачу науково-технічної продукції календарному плані.

4. Відповідність оформлення звіту вимогам ДСТУ 3008:2015.
5. Публікації за результатами досліджень.
6. Впровадження результатів науково-дослідних робіт у виробництво/навчальний процес 

(обов'язково для остаточних звітів).
7. Співпраця з вченими інших кафедр НУБіП України та науковцями вітчизняних і 

зарубіжних установ.
8. Участь студентів, магістрів, аспірантів, докторантів у виконанні наукових досліджень.
9. Застосування повірених і сертифікованих вимірювальних приладів (кафедральних, 

приладів інших кафедр або наукових структурних підрозділів).
10. Інше.
11. Зауваження
12. Висновки

Посада, науковий ступінь, вчене звання
Підпис (ПІБ)



Додаток 2
до наказу від 2020 р.

ПЕРЕЛІК і ФОРМИ ЗВІТНИХ МАТЕРІАЛІВ по НДР за 2020 р.

До науково-організаційного відділу (корп. З, кім. 215) подаються:
До 1 грудня

1. / /о  язелзох, м(я %&/няисуюм!ься зДсржяеяйл? бю дж ету У^яУни У за<?ермуя?/яьсяу 2626 р..*
^  остаточний науковий звіт, в якому описуються дослідження за весь період виконання НДР. Дослідження за 

2020 р. подаються у звіті в окремому розділі.
Звіт оформляється згідно з ДСТУ 3008:2015 і подається:
-  один друкований примірник у переплетеному вигляді;
-  електронний варіант звіту на CD-RW диску (у форматі .&Т).
До звіту додаються:
-  науково-технічна продукція (концепція; модель, методичні рекомендації, технологічні розробки, 

монографія тощо та інші нормативні матеріали), передбачена Проектом наукового дослідження та 
Договором на створення і передачу науково-технічної продукції (НТП) як кінцевий результат 
досліджень, відповідно оформлена і затверджена науковою/науково-технічною радою наукового 
структурного підрозділу університету;

-  зовнішня рецензія;
-  витяги з протоколів засідання кафедри і науковоі/науково-технічної ради наукового структурного 

підрозділу університету про заслуховування та затвердження звіту;
-  акт впровадження результатів досліджень у виробництво/навчальний процес;
-  акт приймання науково-дослідної роботи (складової частини НДР);
-  перелік обладнання, яке використовувалось у ході досліджень, з указаниям найменування та місця 

знаходження приладу (табл.).

№№
п/п Найменування приладу Кількість

Місце знаходження 
(№ корп., № аудиторії, 

назва лабораторії/кафедри)

^  анотований звіт за завершеною фундаментальною/прикладною науково-дослідною роботою, науково- 
технічною (експериментальною) розробкою за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України;

^  опис найбільш ефективної розробки за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України.

2. Ля ЙШ.ИЙ.1Г, М{Я <%ннйяєукмяьсл з ,Держяяяял? бмбже/иу Удряіям ї ЯрйбЯЙЖуЗЯЯМСЯ.*
проміжний науковий звіт за 2020 р., оформлений згідно з ДСТУ 3008:2015 (у переплетеному вигляді).

До звіту додаються:
-  внутрішня рецензія;
-  витяги з протоколів засідання кафедри і наукової/науково-технічної ради наукового структурного 

підрозділу університету про заслуховування та затвердження звіту;
-  анотований звіт за проміжною фундаментальною/прикладною науково-дослідною роботою, науково- 

технічною (експериментальною) розробкою за формою, встановленою Міністерством освіти і науки 
України.

Д #сямямчиа.му ям  яря.м/.ж'яя.му зяїямй у списку авторів вказати студентів і аспірантів, які брали участь 
у проведенні наукових досліджень.

3. Ля їнщйяяиенмд: темах, зареєстрованих в УкрІНТЕІ: 
по темах, що продовжуються:

проміжний звіт, оформлений згідно з вимогами ДСТУ 3008:2015;
^  по темах, що закінчуються:
остаточний звіт, оформлений згідно з вимогами ДСТУ 3008:2015 (у переплетеному вигляді).

Засідання наукових/науково-технічних рад наукових структурних підрозділів НУБІП України із 
захисту та затвердження наукових звітів проводитимуться з 01 по 14 грудня 2020 р. у режимі он-лайн.

До 23 грудня

1. Ля яш.мях, щя ямкяяуюя!ься за Зймяе.шяня.и лмянля^сязса (усшяняем) -  науковий звіт за 2020 р., 
оформлений згідно з вимогами ДСТУ 3008:2015 та вимогами міністерства (установи).

Захист наукових звітів керівниками тем проводитиметься на засіданнях галузевих робочих груп з 
приймання звітів за графіком і вимогами замовника.



2. //о  С0СЯ<)йЛ7Є%?НИД; яіемдх.*
Ь- науковий звіт за 2020 р. рік, оформлений згідно з вимогами замовника;
Ь- акт приймання-здачі робіт.

Якщо замовником не передбачено підготовку звіту про виконану роботу, до НДЧ необхідно подати 
інформацію про НДР у довільній формі.

3. яро иаукщ?/ розробки, еяроеа&мсщм у еиробнмцящр у 2020 р. (яМямер&мсщи актами
еяросщ)жояия) за </<ар.мо/о.'

№ Назва Важливі показники, які Місце Дата акту Практичні результати,
п/п розробки,

автори
розробки

характеризують рівень 
отриманого наукового 

продукту; переваги над 
аналогами;

економічний/соціальний
ефект

впровадження 
(назва організації, 

відомча 
належність, 

адреса)

впровадження які отримані від 
впровадження

(обладнання, обсяг отриманих
коштів, налагоджено 

співпрацю для подальшої 
роботи)

4. /и^ар.мац/я яро яаукооо-^ослз<)ну робоязу сщугісятщ.'

4.1. Кількість студентів, які брали участь у виконанні наукових досліджень, з них:
4.1.1. З оплатою праці:

-  за рахунок загального фонду;
-  за рахунок спеціального фонду.

4.1.2. Без оплати праці

4.2 Кількість студентських наукових гуртків та загальна кількість студентів, що брали в них участь. Зазначити 
посилання на \МЗВ-сторінку кожного студентського наукового гуртка.

4.3. Відомості про студентів, які мали у звітному році наукові публікації, з них статті у співавторстві та статті, 
опубліковані студентами самостійно:

34 ЗЛ43ЛТМЗ
Назва публікації, ПІБ студента, курс, група, де опубліковано.

4.4 Кількість студентів-учасників всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських наукових робіт, з них 
переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

34 ЗР43ЛКЖ
ПІБ студента, курс, група, назва всеукраїнського або міжнародного конкурсу студентських наукових робіт.

4.5. Кількість студентів НУБІП України, які виступили у звітному році з доповідями на конференціях 
міжнародного, галузевого та міжгалузевого рівнів

Назва конференції
Місце

проведення
конференції

Назва організації, на 
базі якої проводилась 

конференція

Дата
проведення Кількість

учасників

Ступінь 
диплома 

(у разі 
отримання)

4.6. Винахідницька робота:
4.6.1. Кількість студентів, які займаються винахідницькою роботою.
4.6.2. Кількість поданих заявок на видачу патентів України на винаходи (корисні моделі).
4.6.3. Кількість отриманих патентів України на винаходи (корисні моделі).

4.7. Кількість студентських конференцій і семінарів, які проводились на базі НУБІП України, наукового 
структурного підрозділу університету (назва конференції, семінару; дата проведення).



У відділ патентно-ліцензійної, винахідницької та 
раціоналізаторської роботи (корп. № 3, кім. 402)

і. До 21 грудня згідно з «Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних робіт» 
по темах, що завершуються у 2020 р., подати: 

облікову картку; 
список виконавців;
титульну сторінку звіту з відповідними підписами і печатками.

2. До 21 грудня подати Звіт про патентні дослідження щодо завершеної НДР.
Для отримання форми звіту надіслати запит на пошту відділу: patent_section@nubip.edu.ua

3. До 14 грудня подати інформацію про одержання у 2020 р. охоронних документів на об'єкти 
інтелектуальної власності, ліцензійних угод/договорів, власником яких є НУБіП України (за підписом директора 
НДІ, заступника декана факультету з наукової роботи), за формою:

№
п/п

Номер, охоронного документа ІВ, 
дата публікації, бюлетень

Назва охоронного 
документа

Автор(и) Кафедра, на якій 
працює(ють) 

автор(и)
1 2 3 4 5

кількість патентів на винаходи; 
кількість патентів на корисні моделі;
кількість свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (службовий); 
кількість патентів на сорти рослин;
кількість свідоцтв про державну реєстрацію сортів рослин; 
кількість сортів, переданих у сортовипробування; 
кількість ліцензійних договорів/угод (№, дата).

mailto:patent_section@nubip.edu.ua


У відділ науково-технічної інформації (корп. З, кімн. 221) до 1 грудня
необхідно подати:

1. Статистичний звіт за формами:

ПЕРЕЛІК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ, ВИДАНИХ У 2020 р.

). 1. Монографії
Назва публікації Автор (посада; штатний/сумісник)

1.1. і . Загальна кількість монографій та їх обсяг (друк, арк.)
1.1.2. Кількість монографій, перекладених на іноземні мови та їх обсяг (друк, арк.) 

1.2. Довідники
Назва публікації Автор

1.2.1. Загальна кількість довідників та їх обсяг (друк, арк.)
1.3. Брошури_________________________________________________________________________

Назва публікації Автор

1.3.1. Загальна кількість брошур та їх обсяг (друк, арк.)
ТЛЧЖЯЛДЖ? ФОАМ/ (7. А - АЗ.)__________________ ___________________________________________

Назва публікації Автор
1. Назва роботи
2. Видавництво
3. Рік видання
4. Кількість др. арк. (із розрахунку:

1 др. арк. = 16 стор.)
5. УВАГА! У кожному з пеоеліку видань вказати 
загальний обсяг видання -  кількість др. арк. та 
власний авторський % др. арк.

1. Автори публікації

Назва публікації Автор
Адсорбція поверхнево-активних речовин вуглецевими 
сорбентами. К : Видавничий центр НУБіПУ, 2019. 12, Одр.арк. 
(10 др. арк.;2 др. арк.)

Кочкодан О.Д.-доцент кафедри загальної, органічної та фізичної 
хімії; штатний.
Максін В.!. -  професор кафедри аналітичної і біонеорганічної 
хімії та якості води, штатний.

1.4 Словники
Назва публікації Автор

1.4.1. Загальна кількість словників та їх обсяг (друк, арк.)
1.5. Підручники з грифом МОН.
1.5.1. Загальна кількість підручників.

1.6. Навчальні посібники.
1.6.1. Загальна кількість посібників.

1.7. Наукові статті

1.7.1. Кількість статей, опублікованих у іноземних виданнях та їх обсяг (окрім вузівських і, які не рецензуються 
жодною наукометричною базою) (друк, арк.) __ (___ др. арк.)

Н а зв а  р о б о т и
РІК

в и д а н н я
Н а зв а  в и д а н н я

К іл ь к іс т ь  
д р у к , а р к у ш ів

А в т о р

1.7.2. Кількість статей, опублікованих у вузівських виданнях та їх обсяг (друк, арк.) _  (___др. арк.)

Н а зв а  р о б о т и
РІК

в и д а н н я
Н а зв а  в и д а н н я

К іл ь к іс т ь  
д р у к , а р к у ш ів

А в т о р

1.7.3. Кількість статей, опублікованих в міжнародній базі Scopus та їх обсяг (друк, арк.) _  (___ др. арк.)

Н а зв а  р о б о т и Р ік  в и д а н н я Н а зв а  в и д а н н я , 
к в а р т и л ь

К іл ь к іс т ь  
д р у к , а р к у ш ів

А в т о р П о с и л а н н я  н а  с т а т т ю  у  
б а зі



! .7.4. Кількість статей, опублікованих в міжнародній базі \УеЬ о ї Бсіелье та їх обсяг __(____др. арк.)

Н а зв а  р обот и Р ік  в и д а н н я
Н а зв а  в и д а н н я , 

к в а р т и л ь
К іл ь к іс т ь  

д р у к , а р к у ш ів
А в т о р

П о с и л а н н я  ма с т а т т ю  у  
ба зі

1.7.5. Кількість статей, опублікованих в інших міжнародних наукометричних базах та їх обсяг (окрім вузівських) 
(друк, арк.)__(____др.арк.)

Н а зв а  р о б о т и Р ік  в и д а н н я Н а зв а  в и д а н н я
К іл ь к іс т ь  

д р у к , а р к у ш ів
А в т о р Б а за

1.8. Тези доповідей

Назва роботи Рік
видання Видавництво

Кількість
друк. Автор

аркушів
1.8.1. Кількість тез доповідей, опублікованих у міжнародних виданнях
1.8.2. Кількість тез доповідей, опублікованих у вузівських виданнях
1.8.3. Кількість тез доповідей, перекладених на іноземні мови

2. /яфор.мяцяо про яйукооо-#яробни<м яій ляу'коео-.мсшоОычя! рско.мояОйця, омОйн/у 202# р. шй зйЯ!оерОжонг нй 
Нйукооо-я!&х/ячяих уй4й.с (77ГР) (0обйЯ!м кояйо /ии/иульнйі ся!орїнки).*

Павліщук О.П. Рекомендації щ одо оцінки впливу на довкілля на FSC сертифікованих 
підприємствах лісового господарства в контексті вимог національного законодавства ; за ред. П.В. 
Кравця. К., 2019. - 2,5 д.а. (Затверджені на засіданні Науково-технічної ради Державного агентства 
лісових ресурсів України 24 квітня 2019 р., протокол №  10.)

3. /яфор.ийщ'/о яро .мсчяоОичм/ розробки Оля НЙЄЧЙЛ6Н020 иромегу, еибяяїу 2020 р.;

№
п/п Назва розробки Видавництво

Кількість
друк.

аркушів
Автор

4. /яфор.мйщ/о яро яяукое/ коифорея^и, со.и//;йри, си.чяозц'.ии, з 'УзОи я:я /ями няукоео шеагяїчнї зихоОи зя 2020р/

4.1. Кількість конференцій, які проводилися на базі університету (навчально-наукового інституту/факультету):
4.1.1. Міжнародні п
4.1.2. Державні (всеукраїнські) []
4.1.3. Внутрівузівські п

До кожної проведеної конференції, обов'язково додати від НШ/факультету:
матеріали, звіт;
програму науково-технічного заходу; 
рішення.

Без цього звіт не приймається.

Назва теми конференції, 
семінару, симпозіуму

Дата
проведення

Назва організацій, які брали 
участь у роботі конференції, 

семінару, симпозіуму

Голова
оргкомітету

4.2. Кількість семінарів, які проводилися на базі університету (навчально-наукового інституту/факультету) (за 
наказом ректора):

4.2.1. Міжнародні [ ]
4.2.2. Державні (всеукраїнські) [ ]
4.2.3. Внутрівузівські [ ]

Назва теми семінару. Дата Назва організацій, які Кількість Голова
проведеного на базі проведення брали участь у роботі учасників оргкомітету



університету семінару НПП
університету ІН Ш І

4.3. Кількість симпозіумів, з'їздів та інших науково-технічних заходів, які проводилися на базі університету 
(навчально-наукового інституту/факультету) (за наказом ректора):

4.3.1. Міжнародні [ ]
4.3.2. Державні (всеукраїнські) [ ]
4.3.3. Внутрівузівські [ ]

Назва теми 
симпозіуму, з'їзду та 

інших науково- 
технічних заходів, 
проведених на базі 

університету

Дата
проведення

Назва організацій, які 
брали участь у роботі 
симпозіуму, з'їзду та 

інших науково- 
технічних заходів

Кількість
учасників

Голова
оргкомітетуНПП

університету інші

4.4. Кількість штатних НПП, що брали участь у роботі конференцій, семінарів, симпозіумів, проведених в інших 
організаціях:

4.4.1. У міжнародних симпозіумах, конференціях, семінарах далекого зарубіжжя [ ]
4.4.2. У міжнародних симпозіумах, конференціях, семінарах близького зарубіжжя [ ]
4.4.3. У міжнародних, державних (всеукраїнських) конференціях, семінарах, проведених в Україні [ ]

Назва конференції Місце проведення
Назва організації, де 

проводився названий 
захід

Дата
проведення

Кількість
учасників

НПП
університету, 
що виступили 
з доповідями

і. /н</ш/?.мйцяя яро няукяйя-яіахнїчяї /мз/шйки за 202# /?. ей  кож ная (зазначити нажну /з а з/) а ану акрама
за нааа4аиа/а </зар.ма/а)

1. Назва науково-технічної розробки: ____________________________________________
2. Розробник (кафедра):____________________________________________ ______________________
3. Стадія впровадження розробки. Якщо розробка впроваджена, то на якому підприємстві та за які кошти

(власні, кредити, бюджетні інші):__________________
4. Опис та характеристика розробки:_____________________________________________
5. Відповідність розробки пріоритетним напрямам науково-технічної та інноваційної діяльності:

6. Термін окупності (в роках):_________________________________________________ __
7. Основні виробничі показники при впровадженні розробки:______________________
8. Оцінка ринків продажу та стратегія маркетингу:________________________________
9. Фінансово-економічні показники:______________________________________________

9.1. Загальна вартість впровадження розробки:__________________________________
9.2. Джерела та умови фінансування впровадження розробки:____________________

10. Економічний ефект:___________________________________________________________
11. Соціальний ефект:_______________________________________________
12. Інші ефект:_______________________________________________

6. /ж/ж/ЬМЙЦ/М яро ГЙЗЯЧ/ЗСИНЯ ЯОЙЙІ наукоеоі ШКОЛИ ЙОЯ /)Є0/)ЖНГЗЙЯ//0 /сяумчмдг яяукоеих ш кй у  2020 у. ЙЙ) 
кожного ТНУ/ з НУУУ

ННІ,
кафедра

Назва
наукової
школи

Засновники та 
керівники 

наукової школи 
(рік заснування)

Напрям
наукової

діяльності

Кадровий склад Кількість наукових 
публікацій

Всього

3 них

Кандидати
наук

Доктори
наук

У
вітчизняних

виданнях

у зарубіжних 
виданнях

І  /м/мугмяцио яроучясзяьу ляжмумиїних; ясер/уминсмагс ям яимик смєямекиху 2020уоцї



№ Назва виставки Дата
проведення

Нагороди 
(дипломи, подяки)

Місце
проведення

1.
ПІ Міжнародна виставка тваринництва та 
птахівництва «AgroAnima^Show^>

12-14 лютого 
2020 року

За активну участь у 
роботі виставки 
Іванов В.В.

Виставковий
центр
«КиївЕксроПлаза» 
(м.Київ, вул. 
Салютна, 2-Е)

&  Дкязяяш  А-/я;/их ///7/7 зя 2929 р .

ПІП
(українською та 

англійською 
мовою)

Посада Науковий
ступінь

h-index за 
Scopus

h-index за 
іншими 

науковими 
базами

h-index за 
Google 
Scholar

h-index за 
WoS

9. Сямсяк яягкяямх яряць, яягйтїкясяят: яю ярмяняямсс ре9якцйю &) фгху у 2920 ряц/у зй̂ уОТмсяяог ем9яннях, ям 
мяюяю лмяяюя-фякяюр, зя формою.*

№
з/п Автори Назва роботи

Назва видання,де 
опубліковано роботу

Том, номер (випуск, 
перша-остання сторінки 

роботи
Статті

1
2

Статті, прийняті редакцією до друку
1
2

/9. ТЯЯЯЯЯМЯ!М яякязнмкму кмьк/сяялзу ематж)/.*

1. Опубліковано мояогряф/м
1.1. Усього одиниць, в тому числі:

я) -  зо фунбоменямл&ншим бослїбз/сеннями
-  зо яриклобнмми бослїбз/ееннямм і 

розробкоми
1.2. В межах кафедральної тематики
1.3. Всього обліково-видавничих аркушів монографій
1.4. Усього одиниць, в тому числі:

-  зо фум)омеия?ольнями бОСЛІР.Ж'СМНЯММ
— зо яриклобмями бослібз/сеннями і 

розробками
1.4.2. В межах кафедральної тематики
1.4.3 Всього обліково-видавничих аркушів монографій
1.5. За кордоном
1.5.1. Усього одиниць, в тому числі:

-  зо фундаментальними дослідженнями
-  зо прикладними сіослйЬ/сеннями і 

розробкоми
1.5.2. В межах кафедральної тематики
1.5.3. Всього обліково-видавничих аркушів монографій 

виданих за кордоном
2. Опубліковано йяіручямкя?, няячяльних яоо/бнин/я
2.1. Усього одиниць, в тому числі:

я/ — зо фундаментальними досл/доюеннями



б) — за йриджк)нмми бослібжбниями і 
розробками

2.2. В межах кафедральної тематики
2.3. Всього обліково-видавничих аркушів підручників
3. Кількість яубл/кяи/й (сямяіей)
З.і. Усього одиниць, в тому числі:

-  за фуибамеияіазьиими бослібжбииядги
б) — за яриклабимми босли)з/се70огмм і 

розробками
3.2. В межах кафедральної тематики
3.3. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій 

(статей)
3.4. За кордоном
3.4.1. Усього одиниць, в тому числі:

-  за фун0амсн7иа'д.ними босліболгеннями
б) -  за ярикзабними Оосл;'б.жения.ми і 

розробками
3.4.2. В межах кафедральної тематики
3.4.3. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій 

(статей) виданих за кордоном
3.5. У міжнародних наукометричних базах даних 

(Scopus, Web of Science, для соціо-гуманітарних 
Copernicus)

3.5.1. Усього одиниць, в тому числі:
-  за фгибамечиїазьиими бослібжеииями

б) -  за лриклабнмми босл;'0.ж'оиия.ми і 
розробками

3.5.2. В межах кафедральної тематики
3.5.3 Всього обліково-видавничих аркушів публікацій 

(статей) у міжнародних наукометричних базах 
даних (Scopus, Web of Science, для соціо- 
гуманітарних Copernicus)

3.6 Кількість цитувань у виданнях, що входять до 
наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, 
для соціо-гуманітарних Copernicus)

3.7 У міжнародних наукометричних базах даних (крім 
РИНЦ)

3.7.1 Усього одиниць, в тому числі:
а) -  за фунрам<?7иил7ьяи.ми бослібженнями
б) -  за яриклабяими бослібжеяидми і 

розробками
3.7.2 В межах кафедральної тематики
3.7.3 Всього обліково-видавничих аркушів публікацій 

(статей) у міжнародних науковометричних базах 
даних (крім РИНЦ)

Молоді вчені до 35 років (вказати окремо, не включаючи в попередню таблицю)

Наукові праці, конференції
1. Опубліковано змомоеря^їй

-  за кордоном
2. Опубліковано Я Й р у Ч Н И К Й ? , И Я С Ч Й Л 6 ММА яосїбникїб
3. Кількість публікацій (статей), усього одиниць:

з них: -  (Диашей у зарубіжних бибаннях
<б в тому числі: -  у міжнародних 

наукометричних базах даних (Scopus, Web of



Science, для соціо-гуманітарних Copernicus)
4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, 
для соціо-гуманітарних Copernicus)

5. Взято участь у наукових заходах (семінарах, 
конференціях, симпозіумах), усього

з них: -  всеукраїнських
— міжнародних



Додаток З
до наказу від «Ж» /Y 2020 р.

НД1 техніки і технологій: НДІ технологій та якості продукції тваринництва: НШ 
економіки і менеджменту готують звіти про наукову та інноваційну діяльність г рпзрїзї

СТРУКТУРА ЗВІТУ
ПРО НАУКОВУ ТА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

НАУКОВОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ НУБІП УКРАЇНИ
ЗА 2020 РІК

Вступ
1 Наукові кадри і тематика НДР (науковий потенціал; наявність наукових лабораторій; кількість штатних 
наукових працівників; кількість тем за джерелами фінансування та ініціативних тощо)
2 Фінансування науково-дослідних робіт
3 Наукові здобутки (премії, нагороди, відзнаки тощо)
4 Наукові публікації та видавнича діяльність (з наведенням кількості статей, надрукованих у фахових 
вітчизняних та іноземних виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science та ін.; 
переліком монографій, підручників, навчальних посібників, довідників, науково-виробничих та науково- 
методичних рекомендацій (прийнятих до впровадження міністерствами, відомствами, установами), опублікованих 
у 2020 р.)
5 Винахідницька діяльність (з переліком охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності, 
отриманих вченими у 2020 р.)
6 Участь науковців у конференціях, семінарах, виставках тощо (з обов'язковим наведенням показників, 
що враховуються при підведенні відповідних рейтингів)
7 Найважливіші результати за пріоритетними напрямами досліджень
8 Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів

8.1 Аспірантура та докторантура (з наведенням кількості спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка докторів/кандидатів наук; кількості аспірантів/докторантів, прийнятих у звітному 
році, аспірантів/докторантів, що закінчили аспірантуру/докторантуру із захистом дисертацій тощо)
8.2 Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій (з наведенням показників захисту 
кандидатських/докторських дисертацій згідно з планом і фактичних)

9 Науково-дослідна робота студентів (з обов'язковим наведенням показників, що враховуються при 
підведенні відповідних рейтингів)
10 Співробітництво з науковими установами НАН України, НААН України, Київською міською 
державною адміністрацією, обласними держадміністраціями, науковими центрами, навчальними 
закладами, виробничими структурами тощо (з наведенням кількості договорів про науково-технічне 
співробітництво)
11 Науково-інноваційна та інформаційно-консультаційна діяльність (дорадча та госпрозрахункова)
12 Основні проблеми та напрями діяльності наукового структурного підрозділу НУБІП України на
2021 р.
13 Матеріали, підготовлені у 2020 р. за результатами завершених наукових досліджень
(перелік рекомендацій, методичних вказівок, технологій, настанов тощо як кінцевого результату досліджень)
14 Наукові розробки, впроваджені у виробництво у 2020 р. (за наявності акта про впровадження 
результатів НДР)
15 Інформація про виконання показників (критеріїв), які регламентують діяльність дослідницького 
університету

До НДЧ звіт подається у роздрукованому вигляді (1 примірник) та на електронному носії (параметри сторінки: 
верхнє поле - 2,0 см; нижнє - 2,5; ліве - 3,0; праве поле - і ,5 см; шрифт Time New Roman, розмір 12, поля 
дзеркальні).


