ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ
Н А К А З

29.03.2018 року

смт. Мала Данилівка

№ 127

Про проведення першого етапу
конкурсного відбору проектів
науково-дослідних робіт
З метою відбору проектів фундаментальних і прикладних досліджень та
науково-технічних (експериментальних) розробок, що мають високий
науковий і науково-технічний рівень, забезпечують ефективне використання
коштів Державного бюджету на 2019 рік та орієнтованих на отримання
конкретних
наукових
і
науково-практичних
результатів,
конкурентоспроможних на світовому ринку, реалізація яких забезпечить
подальший науково-технологічний розвиток України
Н А К А З У Ю :

1. Оголосити з 2 квітня 2018 року перший етап конкурсного відбору
проектів науково-дослідних робіт у Харківській державній зооветеринарній
академії.
2. Завідувачам кафедрами подати до науково-дослідної частини проекти
НДР, що пропонуються до виконання на факультетах у 2019 році (у
роздрукованому виді та на електронному носії) відповідно до форм
Міністерства освіти і науки України та їх зведений перелік, витяг із протоколу
засідання науково-технічної ради академії.
3. Відбір проектів здійснювати згідно з «Положенням про проведення
конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт у Міністерстві освіти і
науки України».
4. З метою забезпечених оптимізації кількості проектів наукових
досліджень і розробок та запобігання розпорошенню бюджетних коштів на їх
виконання при формуванні тематики наукових досліджень орієнтуватись на
вирішення найактуальніших проблем у сфері розвитку науки, зокрема шляхом
формування міждисциплінарної тематики зазначених проектів. При
здійсненні відбору надавати перевагу проектам, що мають особливо важливе
значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави,
мають прикладні результати подвійного використання, а також
конкурентоспроможні на світовому ринку і спрямовані на використання у
соціальній сфері, виробництві, навчальному процесі.

5.
Створити тимчасову конкурсну комісію з розгляду наукових робіт, які
подаються на конкурс до Міністерства освіти і науки України у наступному
складі:
Голова комісії: Маменко О.М., завідувач кафедри прикладної екології
ім. О.А.Колєсова.
Члени комісії: Хохлов А.М., завідувач кафедри генетики, розведення та
Селекційних технологій;
Яценко І.В., завідувач кафедри ветеринарно-санітарної
експертизи та судової ветеринарної медицини;
Кущ М.М., завідувач кафедри анатомії і гістології
ім. професора Т.Г.Цимбала;
Чигринов Є.І., завідувач кафедри інформаційних систем,
проектування та технологій у тваринництві;
Іванченко М.М., доцент кафедри ветеринарної
репродуктології.
6. Науково-дослідній частині та тимчасовій конкурсній комісії:
• до 11 травня 2018 року провести перший етап конкурсу в єдиній
інформаційній системі Міністерства освіти і науки України «Наука в
університетах»;
• перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків
державного бюджету, починаючи з 2019 року, подати року на затвердження
Вченої ради ХДЗВА;
• подати згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України проекти
науково-дослідних робіт ХДЗВА, виконання яких розпочнеться за рахунок
Державного бюджету України у 2019 році, для участі у другому етапі
конкурсного відбору проектів фундаментальних і прикладних досліджень та
науково-технічних розробок Міністерства освіти і науки України.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної
роботи Хмеля М.М.
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