
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Харківській національний автомобільно-дорожній університет 

НАКАЗ 

«09» листопада 2022 року         № 113 

 

Про оголошення у 2022 році конкурсного відбору 

проєктів фундаментальних наукових досліджень,  

прикладних наукових досліджень та  

науково-технічних (експериментальних) розробок  

молодих вчених 

 

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 р. № 1287 

«Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки 

України Конкурсу проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних 

наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок 

молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових 

установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання 

цих досліджень і розробок за рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету та управління ними», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

06.01.2016 р. за № 15/28145, наказу Міністерства освіти і науки України від 

09.11.2022 р. № 996, з метою забезпечення підтримки молодих вчених, створення 

ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, 

формування творчого покоління молодих науковців у галузях науки, за якими 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет готує 

конкурентоздатних фахівців для міжнародного ринку праці. 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити з 09 листопада 2022 року конкурсний відбір проєктів 

фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та 

науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які 



працюють (навчаються) в Харківському національному автомобільно-

дорожньому університеті (далі – ХНАДУ), виконання яких розпочнеться з 

2023 року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. 

2. Затвердити склад конкурсної комісії Конкурсу проєктів 

фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та 

науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету. 

3. Покласти обов’язок щодо розгляду проєктів за цим наказом на науково-

технічну раду (голова – проректор з наукової роботи Дмитрієв І.А.). 

4. Науково-технічній раді (Дмитрієв І.А.): 

4.1. Забезпечити проведення експертизи та обговорення результатів на 

науково-технічній раді університету до 28 листопада 2022 року; 

4.2. Підготувати протокол та витяги із них із зазначенням результатів 

розгляду проєктів; 

4.3. Надати консультативну та організаційну підтримку щодо проведення 

Конкурсу. 

5. Завідувачам кафедр розглянути та рекомендувати до участі в Конкурсі 

перспективні новітні проєкти молодих вчених. Перевагу у відборі надавати 

проєктам, у виконанні яких беруть участь наукові колективи та які спрямовані 

на вирішення важливих завдань розвитку науки і техніки та економіки країни. 

6. Голові Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених (Байдалі В.Ю):  

6.1. Представити на офіційному сайті університету матеріали, необхідні 

для проведення Конкурсу та перелік проєктів робіт і розробок, які пропонуються 

до проходження Конкурсу; 

6.2. Забезпечити консультативну допомогу молодим вченим (науковим 

колективам) в оформленні проєктів для участі у Конкурсі. 

7. Науковим керівникам проєктів, які рішенням науково-технічної ради 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 

рекомендовані до участі у Конкурсі: 



7.1. Зареєструватися в системі Міністерства освіти і науки України «Наука 

в університетах» (https://mon.dntb.gov.ua/) та самостійно внести проєкти в 

систему з 15 листопада до 24 листопада 2022 року;  

7.2. Подати секретарю науково-технічної ради підписані документи у 

паперовій та електронній версії. 

8. Науково-дослідній частині (Кірсановій Є.А.): 

8.1. Забезпечити консультативну та науково-методичну допомогу молодим 

вченим (науковим колективам) в оформленні проєктів для участі у Конкурсі; 

8.2. Подати до Міністерства освіти і науки України до 01 грудня 2022 року 

проєкти, які рекомендовано для подальшого проходження наукової та науково-

технічної експертизи Конкурсу, оформлені за зразком (додаток). 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 

роботи Дмитрієва І.А. 

 

 

Ректор  Віктор БОГОМОЛОВ 

 

Проєкт наказу вносить  

Проректор з наукової роботи  Ілля ДМИТРІЄВ 

 

Узгоджено: 

 

Начальник науково-дослідної частини  Євгенія КІРСАНОВА 

 

Начальник юридичного відділу  Поліна БУТЕНКО 

https://mon.dntb.gov.ua/

