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ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОГО ЕТАПУ КОНКУРСНОГО 

ВІДБОРУ ПРОЄКТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК У 

БЕРДЯНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Порядок проведення першого етапу конкурсного відбору проєктів 

наукових досліджень і розробок у Бердянському державному педагогічному 

університеті (далі – Університет) розроблено згідно з стратегічним напрямом 

«Ефективність наукової діяльності», основними завданнями інноваційної 

діяльності Університету та керується законами України «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-

технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», постановою 

Кабінету Міністрів України №1084 від 25 серпня 2004 року «Про затвердження 

Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних 

наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-

технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного 

бюджету», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Положенням 

про організацію наукової, науково-технічної інноваційної діяльності у вищих 

навчальних закладах ІІІ та ІV рівня акредитації, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2006 р. №422, що 

регламентують строки та особливості проведення конкурсних відборів проєктів 

наукових досліджень і розробок, Статутом Університету, Положенням про 

науково-дослідну діяльність у Бердянському державному педагогічному 

університеті. 

1.2. Цим Положенням визначається порядок конкурсного відбору проєктів 

фундаментальних досліджень та прикладних розробок (далі - Конкурс) 

Університету і виконуються за рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету за такими кодами програмної класифікації  видатків  та  бюджетними 

програмами: 

2201020 «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах»; 



2201040 «Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності 

вищих навчальних закладів»; 

2201330 «Фундаментальні дослідження в наукових установах»; 

2201350 «Прикладні розробки в наукових установах».  

1.3. Метою Конкурсу є відбір проєктів фундаментальних досліджень і 

прикладних розробок (далі - дослідження і розробки), що мають високий 

науковий та науково-технічний рівень,  пропонують кращі  показники  наукових 

і науково-практичних результатів, забезпечують ефективне використання коштів 

державного бюджету. 

Конкурс проводиться з урахуванням таких критеріїв: 

для досліджень 

- актуальність, науково-обґрунтована перспективність тематики проєкту; 

- наукова новизна запропонованих рішень,  методів та  засобів досліджень; 

- наявність попереднього доробку щодо даної 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 в освітньому процесі; 

для розробок 

- актуальність та доцільність виконання розробки; 

- наявність попереднього доробку; 

- залучення до наукових досліджень аспірантів і докторантів, молодих 

учених, студентів, захист за результатами досліджень кандидатських та 

докторських дисертацій; 

- практичні результати проведеної розробки для створення 

конкурентоспроможних технологій отримання нових матеріалів, речовин, 

приладів, пристроїв, інших суспільно корисних результатів; 

- перспективність упровадження, використання, патентування та продажу 

ліцензій; 

- перспективність  тиражування  за допомогою інноваційних структур; 

- наявність публікацій; 

- можливість використання в освітньому процесі.  

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОГО ЕТАПУ КОНКУРСУ 

2.1. Організаційне та експертне забезпечення проведення Конкурсу 

здійснює Конкурсна комісія БДПУ, Вчена рада Бердянського державного 

педагогічного університету. 

2.2. Конкурс оголошується наказом ректора БДПУ. Цим же наказом 

затверджується склад Конкурсної комісії. 

2.3. Проєкти досліджень і розробок, які подаються на Конкурс (далі - 

Проєкти), формуються відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і 

техніки з урахуванням профілю підготовки фахівців і наукових кадрів вищої 

кваліфікації. 

2.4. 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. 

2.5. Науковець може бути керівником тільки в одній роботі, враховуючи й 

ті роботи, які розпочато в минулі роки і продовжуватимуться у наступному році. 

2.6. Якщо у виконанні роботи беруть участь більше, ніж два доктори наук, 

обов’язково надається обґрунтування необхідності залучення інших докторів 

(подається до конкретної роботи); виняток становить міждисциплінарні роботи, 

у яких достатньо зазначити яким напрямом керує кожен з докторів наук. 

2.7. 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. 

2.8. Перший етап проходить в структурному підрозділі згідно з наказом, 

який визначає порядок проведення першого етапу. 

2.8.1. 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. 

2.8.2. 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). 

2.8.3. Пропозиції для участі в Конкурсі попередньо обговорюються на 

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

можливості виконання роботи. 

2.8.4. Розгляд Проєктів здійснює Конкурсна комісія, до складу якої входять 

фахівці з відповідної тематики. 

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

секретар та її члени.  

2.8.6. Голова (заступник голови) може залучати до розгляду за відповідним 

фахом експертів, що не входять до загального складу Конкурсної комісії. 

2.8.7. Засідання Конкурсної комісії вважається таким, якщо на ньому 

присутні більше 50% від загального складу Конкурсної комісії. 

2.8.8. 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. 

2.8.9. 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. 

2.8.10. 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. 

2.8.11. Рішення Вченої ради Університету є підставою для оголошення 

результатів першого етапу Конкурсу наукових проєктів. 

2.8.12. Рішення Вченої ради Університету про результати першого етапу 

Конкурсу наукових проєктів оголошується на засіданні та затверджується 

відповідним протоколом. 

2.9. У строки, визначені наказом МОН для подальшого проходження 

Конкурсу, до БДПУ подаються  Проєкти  з позитивним висновком Вченої ради. 

2.10. 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. 

3.4. Обсяги видатків за бюджетною програмою визначаються Законом 

України про Державний бюджет України на відповідний фінансовий рік. 

3.5. Фінансування Проєктів здійснюється відповідно до строку їх 

виконання. 

3.6. Виділені МОН України кошти із загального фонду державного 

бюджету на виконання Проєктів використовуються лише за цільовим 

призначенням. 

 

4. ПОРЯДОК УВЕДДНЯ В ДІЮ 

4.1. Це Положення набуває чинності після схвалення на вченій раді 

Бердянського державного педагогічного університету. 

4.2. Положення може бути доповнено чи змінено залежно від змін у 

чинному законодавстві. 

 



 


