ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ
Н А К А З
04.10.2019 року

смт. М ала Данилівна

№ 452

Про проведення перш ого етапу
конкурсного відбору проектів
наукових досліджень і розробок
Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних
(експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного
бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018
року № 13 «Про затвердження порядку формування тематики наукових досліджень
і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок
коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України», Положення про проведення конкурсного
відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються
підвідомчими вищими навчальними закладами ІІІ-ІУ рівнів акредитації та
науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду
державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 01.06.2006 року № 423, з метою підвищення наукового рівня фундаментальних
д о сл ід ж ен ь, п р а к т и ч н о ї ц ін н о с ті прикладних досліджень, науково-технічних
(експериментальних) розробок та на виконання наказу Міністерства освіти і науки
України від 24.09.2019 року № 1234
НАКАЗУЮ:
1. Провести у жовтні-листопаді 2019 року перший етап конкурсного відбору
проектів наукових досліджень і розробок (далі - Конкурс) у Харківській державній
зооветеринарній академії, виконання яких розпочнеться у 2020 році за рахунок
коштів державного бюджету.
2. Керівникам проектів наукових досліджень і розробок:
а) здійснити формування тематики фундаментальних та прикладних наукових
досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок (далі - дослідження
та розробки) згідно з Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки» та враховуючи актуальні напрями у сфері розвитку науки та суспільного
життя, за секціями та подати до науково-дослідної частини проекти НДР, що
пропонуються до виконання на факультетах у 2020 році (у роздрукованому виді та
на електронному носії) відповідно до форм Міністерства освіти і науки України та
їх зведений перелік, витяг із протоколу засідання Вченої ради академії.
б) відбір проектів здійснювати' згідно з «Положенням про проведення
конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт у Міністерстві освіти і науки
України».
в) При підготовці фінансових витрат для виконання дослідження та/або
розробки необхідно запланувати не менше 30% від загальної вартості на статті
витрат, які передбачають кошти на відрядження, придбання матеріалів, малоцінне

обладнання, оплату комунальних платежів тощо, а для проектів з соціо-гуманітарної
тематики - на експеримент, апробацію тощо;
г)
до участі у конкурсі не допускаються роботи, в яких зазначений тип
наукової роботи не відповідає змісту та результатам, мета та завдання проекту мають
суто методичну спрямованість, відсутній або необгрунтований розрахунок вартості
дослідження та/або розробки;
3. Для визначення рівня проектів на першому етапі конкурсного відбору
створити науково-експертну раду з розгляду наукових робіт, які подаються на
конкурс до Міністерства освіти і науки України у наступному складі:
Голова комісії: Кібкало Д.В., перший проректор.
Члени комісії: Маменко О.М., завідувач кафедри прикладної екології ім. ОА.Колєсова;
Хохлов А.М., завідувач кафедри генетики, розведення та селекції;
Яценко І.В., завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи,
санітарії та судової ветеринарної медицини;
Кущ М.М., завідувач кафедри нормальної та патологічної морфології;
Слюсаренко Д.В., доцент кафедри хірургії ім. професора ЮКалашника
4. Результати роботи науково-експертної ради оформити у вигляді протоколу і
затвердити на засіданні Вченої ради Академії до 01 листопада 2019 року.
5. Науково-дослідній частині та тимчасовій конкурсній комісії:
* до ЗО жовтня 2019 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 2020 року, подати на затвердження Вченої ради
ХДЗВА;
® надати згоди на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних
виконавців кожного проекту;
6. Начальнику відділу технічних засобів навчання Іванченку М.М. розмістити
наказ на сайті Академії.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора з Кібкало Д.В.

Підготував:
Перший проректор Д.В.Кібкало

