
Інструкція щодо заповнення Заявки на участь у конкурсі проєктів 
прикладних наукових досліджень з розроблення наукових засад державної 

політики у сферах освіти і науки 
на період 2022-2023 рр.

У полі «Назва проєкту» подається повна назва проєкту прикладного 
дослідження з розроблення наукових засад державної політики у сферах освіти і 
науки (далі – проєкт).

У полі «Тематика дослідження» вказується назва тематики прикладного 
дослідження на 2022-2026 роки відповідно до наказу МОН від 04.02.2022 № 109.

У полі «Пропоновані терміни виконання проєкту» вказується дата початку 
та закінчення виконання проєкту у форматі “ДД.ММ.РРРР”, при цьому  термін 
виконання проєкту не повинен перевищувати 24 місяці.

У полі «Проблематика дослідження» наводиться інформація (до 500 
символів) щодо проблеми, на вирішення якої спрямовано проєкт.

У полі «Мета, основні завдання» наводиться інформація про мету, завдання 
та актуальність проєкту (до 1000 символів). 

У полі «Стан досліджень проблеми і напряму»  наводиться аналіз 
результатів (до 1000 символів) за напрямом, проблемою, тематикою, об'єктом та 
предметом дослідження.

У полі «Етапи виконання проєкту та практична цінність для забезпечення 
виконання завдань та функцій МОН» у довільному вигляді наводиться 
обґрунтування цінності очікуваних результатів для потреб МОН.

У табличній формі також вказується назва та зміст кожного з етапів, обсяг 
фінансування, очікувані результати (запланований перелік розробок, 
інформаційно-аналітичних матеріалів, рекомендацій, пропозиції тощо, що 
можуть бути використані для   забезпечення реалізації основних завдань 
Міністерства освіти і науки України) та перелік нормативно-правових актів, на 
виконання яких провадитиметься робота в межах проєкту. 

У полі «Наявність необхідних для реалізації проєкту засобів» вказується 
інформація про наявність матеріально-технічної бази, яка буде використана для 
виконання проєкту, та про державну атестацію наукової установи, що 
підтверджується відповідним наказом МОН (зазначається рік атестації, 
атестаційна оцінка та класифікаційна група, до якої віднесена наукова установа 
за результатами атестації).



У полі «Науковий доробок та  досвід авторів за напрямом проєкту» 
надається інформація за попередні 5 років щодо: 

- опублікованих статей у наукових фахових журналах України, що 
відносяться до категорії «А»: зазначається кількість та їх перелік (із зазначенням 
авторів, назви, місця публікації, посилання на доступ в мережі Інтернет); 

- опублікованих статей у наукових фахових журналах України, що 
відносяться до категорії «Б»: зазначається кількість та їх перелік (із зазначенням 
авторів, назви, місця публікації, посилання на доступ в мережі Інтернет);

- опублікованих статей у закордонних наукових виданнях: зазначається 
кількість та їх перелік (із зазначенням авторів, назви, місця публікації, посилання 
на доступ в мережі Інтернет); 

- патентів України або інших країн на винахід чи охоронних документів на 
промисловий зразок/корисну модель (для соціогуманітарних наук - свідоцтва про 
реєстрацію авторського права на твір) чи інших отриманих охоронних 
документів на об’єкти права інтелектуальної власності: зазначається кількість та 
їх перелік (із зазначенням реєстраційного номеру, власного імені і прізвища 
власника охоронного документа та країни, на які поширюється дія охоронного 
документу);

- монографій (розділів монографій) за напрямом проєкту, авторами яких є 
виконавці проєкту: зазначається кількість та їх перелік (із зазначенням авторів, 
назви, місця публікації, посилання на доступ в мережі Інтернет); 

- наукових грантів та проєктів, зокрема тих, що фінансуються з бюджету 
МОН, за тематикою проєкту, за якими працювали автори проєкту. 

У полі «Орієнтовний обсяг фінансування проєкту» у тис. грн вказується 
обсяг коштів, необхідний на реалізацію проєкту.

У полі «Фінансове обґрунтування витрат для виконання проєкту» надається 
кошторис проєкту та наводиться інформація щодо:

- обсягу витрат на заробітну плату - розрахунок за кількістю працівників, 
залучених до виконання (загальний);

- обсягу витрат на матеріали - орієнтовний розрахунок (загальний);
- обсягу витрат на енергоносії, інші комунальні послуги (за видами, на 

підставі порівняльного розрахунку попередніх періодів, загальний);
- обсягу інших витрати (за видами, із обґрунтуванням  їх необхідності, 

загальні);
- обсягу капітальних видатків на виконання проєкту - обсяг витрат на 

придбання обладнання і предметів довгострокового користування (із 
зазначенням переліку обладнання, необхідного для виконання наукової роботи, 
цін та виробників). 

Інформація наводиться з розрахунку, що фінансування проєкту 
розпочинається у наступному після оголошення конкурсу кварталі.

У полі «Автори проєкту» (з оплатою в межах запиту) зазначається:



- повне найменування підприємства, установи, організації – виконавця 
проєкту;

- ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та 
організацій України;

- власне ім’я і прізвище керівника підприємства, установи, організації – 
виконавця проєкту;

- власне ім’я і прізвище керівника проєкту, його науковий ступінь та вчене 
звання, сторінки у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Google 
Academy, Web of Science (за наявності);

- в алфавітному порядку власне ім’я і прізвище, науковий ступінь, вчене 
звання, унікальний 16-значний номер відкритого ідентифікатора дослідника 
ORCID ID (за наявності) усіх працівників, задіяних у виконанні проєкту.

Заявка підписується керівником організації – виконавця та керівником 
проєкту.


