1. Загальні засади
1. Це Положення регламентує порядок проведення конкурсу проектів
науково-дослідницьких робіт в Хмельницькому національному
університеті.
2. Положення розроблено на підставі Закону «Про наукову та науковотехнічну діяльність» від 26.11 2015р. № 848-8, Положення про
науково-дослідну частину Університету.
3. Конкурс проводиться науково-дослідною частиною (НДЧ) щорічно на
підставі наказу ректора Університету.
2. Мета Конкурсу
1. Метою конкурсу є відбір проектів фундаментальних досліджень і
прикладних розробок, які мають високий науковий та науковотехнічний рівень, висвітлюють кращі показники наукових і науковопрактичних результатів, забезпечують ефективне використання
коштів державного бюджету.
2. Тематика Проектів відповідає основним пріоритетним науковим
напрямам Університету, які затверджені наказом Міністерства освіти і
науки України від 07.06.2011р. № 535 та протоколом засідання Вченої
Ради ХНУ № 2 від 17.09.2010р
3. Проекти поділяються на категорії:
- фундаментальні дослідження;
- прикладні розробки.
4. Конкурс проводиться з урахуванням наступних критеріїв
для фундаментальних досліджень:
- актуальність, науково обґрунтована перспективність тематики
проекту;
- наукова новизна запропонованих рішень, методів та засобів
досліджень;
- наявність попереднього доробку щодо певної тематики;
- залучення до наукових досліджень аспірантів і докторантів,
молодих учених, студентів;
- захист за результатами досліджень кандидатських та
докторських дисертацій;
- перспективність
подальшого
використання
результатів
досліджень;
- наявність публікацій;
- можливість використання результатів досліджень в навчальному
процесі;
для прикладних розробок:
- актуальність та доцільність виконання розробки;
- наявність попереднього доробку;
- залучення зовнішнього фінансування;

- залучення до наукових досліджень аспірантів і докторантів,
молодих учених, студентів;
- захист кандидатських та докторських дисертацій за
результатами досліджень;
- практичні результати проведеної розробки для створення
конкурентоспроможних технологій отримання нових матеріалів,
речовин, приладів, пристроїв та інших суспільно корисних
результатів;
- перспективність впровадження, використання, патентування та
продажу ліцензій;
- наявність публікацій;
- можливість використання в навчальному процесі
3. Порядок та умови проведення Конкурсу
1. Оголошення про проведення конкурсу розміщується на сайті
Університету.
2. Загальне керівництво і контроль за проведенням Конкурсу
здійснює організаційний комітет, до складу якого входять:
- проректор з наукової роботи (голова);
- начальник науково-дослідної частини (заступник голови);
- секретар НТР;
- завідувач сектору організації та наукового супроводу наукових
досліджень.
3. Оцінювання проектів здійснює науково-технічна рада, до складу
якої входять провідні науковці університету за тематикою
представлених проектів.
4. Конкурс проводиться у три етапи.
Перший етап. Проводиться на рівні вчених рад факультетів:
здійснюється аналіз та відбір пропозицій кафедр; формується тематика
наукових досліджень і розробок відповідно до переліку пріоритетних
тематичних напрямів наукових досліджень і розробок, затверджених
наказом МОН України від 07.06.2011р. № 535.
При проведенні першого етапу конкурсу спрямовувати тематику
наукових досліджень і розробок на одержання наукових результатів,
конкурентоспроможних на світовому ринку, та їх практичне застосування у
навчальному процесі, соціальній сфері, виробництві з метою ефективного
використання бюджетних коштів.
Пропозиції для участі в конкурсі попередньо обговорюються на
засіданнях кафедр, лабораторій, інших наукових структурних підрозділів,
на яких з'ясовуються доцільність, кадрові та матеріальні можливості
виконання роботи. Розгляд проектів здійснюють вчені ради факультетів.
Результати розгляду кожної пропозиції, що подана на першому етапі
конкурсу, затверджуються вченими радами факультетів.

До сектору організації та наукового супроводу наукових досліджень
НДЧ по кожній пропозиції подається наступний пакет документів:
- запит на виконання фундаментального/прикладного дослідження;
- листи підтримки від представників провідної наукової спільноти,
потенційних інвесторів або реального сектору економіки
Другий етап. Пропозиції вчених рад факультетів про попередній
відбір проектів розглядаються на засіданні Науково-технічної ради, яка
рекомендує розглянуті проекти для другого туру Конкурсу у МОН України.
Сектор організації та наукового супроводу наукових досліджень НДЧ
забезпечує
передачу
проектів
та
необхідних
супровідних
матеріалів/документів до МОН України.
Третій етап. Відібрані проекти проходять експертизу МОН України і
провідних вітчизняних та зарубіжних вчених. За результатами експертиз
Науково-технічна рада Університету розглядає результати відбору проектів
(окремо по кожній категорії проектів), що пропонуються до виконання за
рахунок коштів державного бюджету, починаючи з наступного
календарного року.
Перелік науково-дослідницьких робіт, рекомендованих Науковотехнічною радою, затверджується наказом ректора Університету. На цьому
етапі:
після отримання результатів експертизи МОН України Науковотехнічна рада Університету розглядає результати відбору проектів, що
пропонуються до виконання за рахунок коштів державного бюджету,
починаючи з наступного календарного року.
перелік науково-дослідницьких робіт, рекомендованих Науковотехнічною радою, затверджується наказом ректора Університету.
4. Заключні положення
1.
Положення вводиться в дію з моменту його затвердження
ректором Університету.
2.
Зміни та доповнення до положення вносяться за умови
необхідності та затверджуються у тому ж порядку.
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