УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
01.07.2016 р.

м. Одеса

№ 1 / Р7

На виконання наказу ректора від 01.07.2016 р. № 162-01 створити дві комісії
для відбору конкурсних проектів фундаментальних досліджень та прикладних
досліджень і розробок, які пропонуються вченими академії до виконання,
починаючи з 2017 р., за рахунок коштів державного бюджету за кодом програмної
класифікації видатків 2201040 в складі:
Комісія №1
1. Поварова Н.М., канд. техн. наук, проректор з НР, голова
2. Жигунов Д.О., д-р техн. наук, науковий керівник ПНДЛ
3. Мардар М.Р., д-р техн. наук, проректор з МЗ
4. Осадчук І.В., наук. співроб. ПНДЛ ( вул. Канатна, Дх-30 тел. 712 40 92)
1.
2.
3.
4.

Комісія №2
Поварова Н.М., канд. техн. наук, проректор з НР, голова
Косой Б.В., д-р техн. наук, директор ННІХКЕЕ
Лагутін А.Ю., д-р техн. наук, науковий керівник ПНДЛ ХТ
Гоголь М.І., канд. техн. наук, зав. ПНДЛ ХТ (вул. Дворянська, тел. 723 36 07)

Умови конкурсу розташовано на сайті ОНАХТ у розділі "Наука" "Науково-дослідний інститут" - Конкурс держбюджетних тематик на 2017 р.

Проректор з наукової роботи

Н.М. Поварова

УВАГА!!!
1. Проект подається в паперовому та електронному вигляді в редакції MS WORD
2006 р. в комісію з відбору проектів до 25.07.2016 г.
2. До проекту додається:
- витяг з протоколу засідання кафедри про актуальність розробки.
- експертний висновок двох експертів (один - із зовнішньої організації)
- лист-узгодження підприємства, яке може бути зацікавлене в науковій розробці.
Форми запитів наведено в додатках прикріплених файлів
http://www.onaft.edu.ua/download/konkurs_form.zip

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради Міністерства МОН:
1. Математика
2. Інформатика та кібернетика
3. Загальна фізика
4. Ядерна фізика, радіофізика та астрономія
5. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації
6. Наукові проблеми матеріалознавства
7. Енергетика та енергоефективність
8. Технології видобутку та переробки корисних копалин
9. Охорона навколишнього середовища
10. Механіка
11. Машинобудування
12. Приладобудування
13. Авіаційно-космічна техніка і транспорт
14. Технології будівництва, дизайн, архітектура
15. Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук
16. Хімія
17. Економіка
18. Право
19. Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту
20. Соціально-історичні науки
21. Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство
22. Науки про Землю
23. Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії
24. Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології.

Порядок проведення Конкурсу
(Витяг з наказу МОН України №423 від 01.06.2006)
п.2.6. Конкурс проводиться щорічно в два етапи:
2.6.1. Перший етап проходить безпосередньо у ВНЗ та НУ згідно з наказами їх керівників, якими
визначається порядок проведення першого етапу.
2.6.1.1. Проекти досліджень і розробок, які подаються на Конкурс (далі – Проекти), формуються
відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки з урахуванням профілю підготовки
фахівців і наукових кадрів вищої кваліфікації відповідного закладу.
2.6.1.3. Пропозиції для участі в Конкурсі попередньо обговорюються на засіданнях кафедр,
лабораторій, інших наукових структурних підрозділів, де з‘ясовуються доцільність, кадрові та
матеріальні можливості виконання роботи.
2.6.1.4. Розгляд Проектів здійснює Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада ВНЗ (НУ)
(далі – Вчена рада) або визначений (утворений) їх наказом орган, до складу якого входять фахівці
з відповідної тематики, що працюють у цьому закладі або установі, а також провідні фахівці
академічної, галузевої науки, інших підприємств та організацій.
2.6.1.5. Розгляд кожного проекту здійснюється на менше ніж двома фахівцями, що готують окремі
експертні висновки. Якщо мають місце суттєві розбіжності в оцінках проекту, до його розгляду
залучається третій фахівець.
2.6.1.6. Результати розгляду кожного Проекту, що поданий на першому етапі Конкурсу,
затверджуються Вченою радою ВНЗ (НУ).

