
                                                                                                                                                                                                                

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 
 

 

 

НАКАЗ  
 

_09.10.2019_ Київ       № 96  

 

 

Про проведення конкурсного відбору  

проектів наукових досліджень і розробок,  

які виконуватимуться за рахунок коштів  

державного бюджету, починаючи з 2020 року 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24.09.2019 р. 

№ 1234 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і 

розробок» та відповідно до вимог Положення про проведення конкурсного 

відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які 

виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівня 

акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального 

фонду державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 01.06.2006 р. № 423 та з метою підвищення наукового рівня 

фундаментальних досліджень, практичної цінності прикладних досліджень і 

науково-технічних (експериментальних) розробок в Державній науковій 

установі «Інститут модернізації змісту освіти» (далі – Інститут) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. У термін до 21 жовтня 2019 р. провести перший етап конкурсного відбору 

проектів наукових фундаментальних та прикладних наукових досліджень, 

науково-технічних (експериментальних) розробок (далі – Конкурс), виконання 

яких розпочнеться у 2020 році за рахунок коштів державного бюджету за 

бюджетними програмами «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, 

виконання робіт за державними цільовими програмами та державним 

замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку 

наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне 

надбання» (КПКВК 2201040). 



2. До 28 жовтня 2019 року постійній комісії з міжнародного співробітництва 

та проектної діяльності Вченої ради Інституту провести експертизу поданих 

проектів (Пушкарьова Т. О., Заєць С. В.). 

3. Експертній комісії при здійсненні відбору проектів, які будуть 

рекомендовані до участі у Конкурсі, необхідно враховувати:  

- наявність кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази в Інституті; 

- обґрунтованість коштів, необхідних для виконання проекту (детальні 

розрахунки щодо витрат та штатної чисельності виконавців проекту); 

- попередні наукові та науково-технічні здобутки авторських колективів 

запропонованих проектів; 

- перспективність та можливість впровадження результатів досліджень. 

4. До 05 листопада 2019 р. відділу з наукової роботи (Шапошников К. С.) 

провести перший етап Конкурсу в єдиній інформаційній системі «Наука в 

університетах». 

5. До 12 листопада 2019 р. керівникам проектів за результатами першого 

етапу Конкурсу подати до Директорату науки Міністерства освіти і науки 

України (Чеберкус Д. В.) проектні документи. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Сафонова Ю. М. 

 

 

 

В. о. директора                        Ю. І. Завалевський 

 


