
Умови Конкурсу  

науково-дослідних проєктів спільних колективів науковців 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

та Національної академії наук України, 

оголошеного Державною організацією «Відділення цільової підготовки 

Київського національного  університету імені Тараса Шевченка при 

Національній академії наук України» 

 

Термін дії проєктів: 2022—2023 рр. 

1. Конкурс оголошено на підставі спільного наказу Національної академії 

наук України (Академія) та Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (Університет) «Про вдосконалення роботи Відділення 

цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка при Національній академії наук України» від 28 лютого 2014 р. 

№ 59/№162-32. 

2. Метою конкурсу є розширення наукової співпраці Академії та 

Університету, ширшого залучення талановитих студентів старших курсів до 

наукової діяльності. 

3. У конкурсі беруть участь проєкти, виконавцями яких є науковці Академії 

та Університету на умовах паритетного представництва. Керування проєктами 

здійснюють співкерівники проєктів від Академії та Університету.  

4. При проведенні конкурсу переваги надають проєктам, до колективу 

виконавців яких включено молодих науковців (студентів старших курсів 

зокрема тих, що виконують дипломні роботи в установах Академії) та 

аспірантів. 

5. Для участі в конкурсі виконавець у зазначений термін подає запит на 

виконання проєкту за встановленою формою 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 (зі змінами) до Державної організації «Відділення цільової 

підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка при 

Національній академії наук України» (далі – ДО «ВЦП КНУ»). 

Відповідно до п.п.4 та 6 розпорядження Президії НАН України від 

08.04.2016 № 219 «Про першу чергу впровадження в НАН України 

Розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної 

діяльності НАН України» виконавці формують та видруковують запити на 

виконання проєктів для участі у конкурсі за допомогою засобів розподіленої 

інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН 

України (РІТ НОД НАН України) з використанням цифрових облікових 

записів у домені nas.gov.ua (за посиланням: http://tema-ndr.nas.gov.ua). 

Інструкції щодо оформлення Запиту на виконання науково-технічного проєкту 

розміщено за посиланням: https://tema-ndr.nas.gov.ua/Content/_web_doc/rit_tmp.html. 

http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-110413-111-6.docx
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За додатковими консультаціями щодо оформлення запиту та роботи в системі 

РІТ НОД НАН України звертатися до служби супроводу РІТ НОД НАН 

України, e-mail: rit.nod.support@nas.gov.ua. 

Додатки Б1–В до запиту, оформленого за встановленою формою, та 

інформація про наукового(их) керівника(ів) і виконавців роботи від Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка подають окремими 

файлами у форматі Word. 

Для реєстрації запиту в системі РІТ НОД НАН України обов’язковою 

умовою є рекомендація Вченої чи Науково-технічної ради установи НАН 

України про подання роботи на конкурс, оформлена у вигляді витягу з 

протоколу засідання Вченої ради чи Науково-технічної ради установи НАН 

України. 

6. Виконавець проєкту зазначає планові обсяги фінансування на 2 роки, але 

фінансування проєкту визначається щорічно на поточний рік. 

7. Заповнені форми запитів належить подавати до ДО «ВЦП КНУ» в 

паперовому вигляді у 2-х примірниках за адресою бульв. Академіка 

Вернадського, 36, Київ, 03142, 8 поверх, кім. 816 (моб. тел. (067) 986-38-02, 

Шарай Ірина), електронна пошта: science_vcp@ukr.net. 

8. Дата подання запитів визначається за датою реєстрації запиту.  

9. ДО «ВЦП КНУ» приймає запити та передає їх до Науково-

організаційного відділу (СКНД) Президії НАН України для перевірки на 

відповідність до вимог оформлення, систематизування та передачі відділенням 

та секціям НАН України для проведення експертизи та рейтингування робіт 

відповідно до тематики.  

10. Відділення та секції НАН України проводять експертну оцінку та 

формують рейтинговий список проєктів для фінансування, поданих на 

конкурс, і до 25 грудня 2021 р. подають його до Науково-організаційного 

відділу (СКНД) Президії НАН України. 

11. Оголошення результатів буде здійснено у січні 2022 року. 

12.  Запити на проєкт, які за результатами конкурсу не прийнято до 

виконання, авторам не повертають. 

 


