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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ПРОЄКТІВ НАУКОВИХ РОБІТ ТА 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ(ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ)  

РОЗРОБОК МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цим Положенням визначається процедура конкурсного відбору 

проєктів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок 

молодих учених (далі – Конкурс), які працюють у Бердянському державному 

університеті (далі – БДПУ), що належать до сфери управління Міністерства 

освіти і науки України (далі – МОН), подальшого виконання зазначених 

робіт і розробок та управління ними. 

2. Метою проведення Конкурсу є забезпечення підтримки молодим 

ученим, створення ними дослідницьких груп для вирішення актуальних  

проблемних питань, формування творчого покоління молодих науковців у 

різних галузях науки, конкурентоздатних на міжнародному ринку праці, 

сприяння «омолодженню» наукового кадрового потенціалу, розбудови 

молодими вченими наукової кар’єри. 

  Підставою для надання підтримки є результати Конкурсу проєктів 

наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих 

учених (далі – проєктів).  

3. У ході Конкурсу відбір проєктів здійснюється за результатами наукової 

та науково-технічної експертизи проєктів, основні вимоги до яких  наступні: 

відповідність завдань потребам економіки, суспільства та національної 

безпеки країни, розвитку технологій, виробництва та інноваційного 

підприємництва; 

 відповідність тематики пріоритетним напрямам розвитку науки і 

техніки, визначеним Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку 
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науки і техніки», а також обґрунтованим прогнозам і тенденціям світового 

науково-технологічного розвитку; 

прозорість послідовності дій і запланованих заходів щодо управління 

проєктом; 

обґрунтованість очікуваних наукових та науково-прикладних 

результатів на підставі порівняльного аналізу з існуючими зразками наукової 

продукції, їх наукова новизна, конкурентоздатність та практична цінність; 

обґрунтованість обсягу фінансування проєкту, збалансованість 

структури фінансового забезпечення для вирішення визначених завдань. 

      4. На Конкурс подаються проєкти наукових робіт і науково-технічних 

(експериментальних) розробок, зокрема міждисциплінарного характеру,  

згідно з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України.  

 Строк виконання проєктів до 2 років. 

       5. Керівником проєкту може бути науковий/науково-педагогічний 

працівник або аспірант, який працює у БДПУ та на момент подання проєкту 

відповідає таким вимогам: 

     кандидат наук, віком до 35 років; 

     докторанти та доктори наук, віком до 40 років. 

     До складу виконавців проєкту  входять студенти, аспіранти, наукові 

та науково-педагогічні працівники та інші дослідники, вік яких на момент 

подання проєкту не перевищує  35 років. 

     Проєкт може передбачати наявність наукового консультанта (на 

безоплатній основі), який долучається до співробітництва на підставі листа-

згоди на консультування впродовж всього терміну виконання проєкту. 

Науковим консультантом може бути вчений будь-якої країни світу, який є 

досвідченим спеціалістом за тематикою проєкту. 

    Проєкт, що подається на Конкурс може супроводжуватись листами-

підтримки (рецензіями) від представників провідної наукової спільноти. 

    7. Витрати за проєктом можуть включати оплату праці його 

виконавців у розмірі до 40 %  від обсягу фінансування проєкту. Накладні 

витрати на суму фінансування проєкту не передбачаються. 

8. Загальні асигнування на проведення Конкурсу встановлюються 

щорічно, виходячи з реальних можливостей державного бюджету на 

відповідний рік. Загальне фінансування  проєктів становитиме до 5% від 

обсягів фінансування, передбачених МОН на виконання наукових 

досліджень і розробок.  

 

ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ   

 2.1. Конкурс проєктів молодих учених проводиться щорічно. 

 2.2. Рішення про оголошення Конкурсу затверджується відповідними 

наказами МОН та БДПУ із визначенням строків та загальних умов його 

проведення (строки подання, місце  приймання, тематика тощо).  

          Цими наказами також створюється Конкурсна комісія по відбору 

проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок 
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молодих учених, які працюють у БДПУ (далі – Конкурсна комісія), 

затверджується її персональний склад. 

          До складу Конкурсної комісії можуть входити працівники БДПУ, 

представники наукової спільноти та Рад молодих вчених БДПУ. 

   Результати розгляду кожного проєкту, який поданий на першому етапі 

конкурсу, затверджуються протоколом вченої ради БДПУ. 

2.3. Формулювання назв Проєктів має здійснюватись науково-

педагогічним працівником зі своєї ініціативи або на виконання завдань з 

конкретних науково-технічних проблем, які пропонуються до вирішення 

згідно з наказом по Університету. Перевага у відборі до розгляду цих як 

ініціативних, так і замовлених Проєктів має віддаватися Проєктам, які 

спрямовані на вирішення важливих завдань розвитку науки і техніки та 

економіки країни. 

2.4. Науковець може бути керівником тільки в одній роботі, 

враховуючи й ті роботи, які розпочато в минулі роки і продовжуватимуться у 

наступному році. 

2.5. До участі у конкурсі не допускаються роботи, у яких зазначений 

тип наукової роботи не відповідає змісту та результатам проєкту або мета та 

завдання проєкту мають суто методичну спрямованість. 

У разі виявлення під час проведення експертизи проєктів, які містять 

неправдиву інформацію, їх розгляд припиняється. 

2.6. Перший етап проходить в структурному підрозділі згідно з 

наказом, який визначає порядок проведення першого етапу. 

2.6.1. Усі допущені до першого етапу Конкурсу заявки наукових 

проєктів проходять експертизу відповідно до Закону України «Про наукову і 

науково-технічну експертизу». Інформація про зміст проєктів і про 

проходження експертизи є строго конфіденційною. Конкурсна комісія 

Університету не має права її розголошувати. За підсумками першого етапу 

Конкурсу претензії Конкурсна комісія до розгляду не приймає. Університет 

не надає авторам проєкту інформацію про причини відхилення проєкту та не 

ознайомлює авторів із письмовими коментарями експертів. 

2.6.2. Реєстрація запитів Проєктів для їх участі в Конкурсі здійснюється 

за формальними ознаками відповідно до вимог Міністерства освіти і науки 

України (відповідність поданих документів умовам Конкурсу). 

2.6.3. Пропозиції для участі в Конкурсі попередньо обговорюються на 

засіданнях кафедр, де з’ясовуються доцільність, кадрові та матеріальні 

можливості виконання роботи. 

2.6.4. Розгляд Проєктів здійснює Конкурсна комісія, до складу якої 

входять фахівці з відповідної тематики. 

2.6.5. До складу Конкурсної комісії входять: голова, заступники голови, 

секретар та її члени.  

2.6.6. Голова (заступник голови) може залучати до розгляду за 

відповідним фахом експертів, що не входять до загального складу 

Конкурсної комісії. 



 4 

2.6.7. Засідання Конкурсної комісії вважається таким, якщо на ньому 

присутні більше 50% від загального складу Конкурсної комісії. 

2.6.8. Показники та процедури оцінювання проєктів наукових 

досліджень розробляються в процесі спільного обговорення членами 

Конкурсної комісії та узгоджуються на її засіданні із врахуванням змістовних 

показників проєкту, наукометричних показників авторів проєкту, наукового 

доробку та досвіду авторів за напрямом проєкту, очікуваними результатами 

за тематикою проєкту, загальним рівнем та сумою показників та 

коментарями експерта, що представлено у формі науково-експертного 

висновку з оцінювання проєкту фундаментального/прикладного 

дослідження, затвердженого наказом МОН України від 31 жовтня 2016 р. № 

1296 «Про затвердження переліку проєктів фундаментальних і прикладних 

досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок». 

Рішення Конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів 

від її загального складу. На засіданні Конкурсної комісії беруть участь лише 

її члени. 

2.6.9. Визначення рейтингу поданих на Конкурс наукових проєктів 

здійснюється відповідно до результатів проведеної наукової експертизи. 

Інформація щодо визначення рейтингу наукових проєктів оголошується на 

Вченій раді Університету, яка приймає остаточне рішення щодо участі 

рекомендованих Конкурсною комісією кращих проєктів у другому етапі 

Конкурсу. 

2.6.10. Вчена рада Університету заслуховує Голову Конкурсної комісії 

(або заступника) з інформацією щодо результатів проведення першого етапу 

Конкурсу та узгоджує обсяги фінансування у кошторисній вартості наукових 

проєктів для подальшого подання на другий етап Конкурсу. 

2.6.11. Рішення Вченої ради Університету є підставою для оголошення 

результатів першого етапу Конкурсу наукових проєктів. 

2.6.12. Рішення Вченої ради Університету про результати першого 

етапу Конкурсу наукових проєктів оголошується на засіданні та 

затверджується відповідним протоколом. 

2.7. У строки, визначені наказом МОН для подальшого проходження 

Конкурсу, до БДПУ подаються  Проєкти  з позитивним висновком Вченої 

ради. 

2.8. До розгляду беруться Проєкти, виконання яких триває не більше 2 

років для прикладних робіт та не більше 3 років для фундаментальних робіт. 

 

3. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ, ЯКІ ПРОЙШЛИ КОНКУРСНИЙ ВІДБІР 

3.1. Фінансування Проєктів, що пройшли Конкурс, розпочинається з 

1 січня наступного після проведення Конкурсу року. 

3.2. Фінансування із загального  фонду державного  бюджету 

здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 

відповідно до бюджетної програми. 

3.3. Фінансування із загального фонду державного бюджету 

здійснюється Університетом відповідно до результатів Конкурсу. 
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