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1. Загальні полож ення
1.1. Цим Положенням встановлюються основні вимоги до оформлення, виконання 

колективних тем наукових досліджень (КТНД) та звітності про їхнє виконання у 
Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ» (Інститут).

1.2. Виконання колективної теми наукових досліджень базується на Законах України 
«Про вищу освіту», «Про освіту» «Про наукову і науко-технічну діяльність», 
наказах Міністерства освіти і науки, наказах директора, а також Положенні про 
Інститут і цьому Положенні. За формою фінансування КТІ ІД поділяються на:

1.2.1. Бюджетні КТНД, що фінансуються з коштів держбюджету; ці теми 
проходять реєстрацію у департаменті науки МОН України і висуваються на 
реєстрацію Вченою радою інституту за результатами конкурсу на кращу 
КТНД інституту;

1.2.2. Госпдоговірні КТНД, що фінансуються з коштів інших організацій; ці теми 
виконуються на підставі замовлень інших організацій-грантодавців і 
виконуються на підставі угод між інститутом та цими організаціями;

1.2.3. КТНД згідно тематичних планів кафедр без фінансування; ці теми 
проходять реєстрацію на Науково-методичній раді інституту за поданням 
кафедр інституту. Затвердження реєстрації відбувається на Вченій раді 
інституту.

1.3. За формою проведення дослідження КТНД поділяються на:
1.3.1. Фундаментальні дослідження (код КПКВ 2201040), тобто наукова 

теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання 
нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх 
взаємозв'язку;

1.3.2. Прикладні дослідження (код КПКВ 2201290), тобто наукова і науково- 
технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для 
практичних цілей.

1.4. Творчий колектив, який виконує КТНД, може бути створений в межах:
1.4.1. кафедри-засновника (кафедральна КТНД);
1.4.2. кількох кафедр (міжкафедральна КТНД); кафедрою-засновником у цьому 

випадку вважається кафедра, на якій працює керівник теми;
1.4.3. наукової та науково-методичної лабораторії (лабораторна КТНД); 

кафедрою-засновником у цьому випадку вважається кафедра, до якої 
належить лабораторія;

1.4.4. кількох установ (міжінститутська або міжвідомча КТНД); кафедрою- 
засновником у цьому випадку вважається кафедра, на якій працює керівник 
теми.

2. М ета та завдання К ТН Д
2.1. Основною метою виконання КТНД є наукова та науково-методична підтримка 

навчального процесу в ГІІМ; створення новітніх технологій навчання іноземним та 
державній мовам, рідній та світовим літературам, історії та психології; проведення 
фундаментальних досліджень в галузі гуманітарних наук.

2.2. Досягнення цієї мети можливе внаслідок виконання наступних завдань:



2.2.1. Організація та проведення досліджень з дидактичних та виховних проблем 
навчання;

2.2.2. Створення новітніх технологій навчання іноземним та державній мовам, 
літературам, історії та психології;

2.2.3. Розробка моделей удосконалення організації навчального процесу в ГІІМ;
2.2.4. Розкриття закономірностей функціонування та розвитку мов і літератур;
2.2.5. Висвітлення закономірностей історичного розвитку суспільства та науки;
2.2.6. Дослідження психології особистості та суспільства;
2.2.7. Розробка методик втілення новітніх технологій навчання в галузі 

гуманітарних наук;
2.2.8. Розробка пропозицій щодо втілення результатів фундаментальних 

досліджень у навчальний процес.
2.3. Результатами виконання КТНД можуть бути:

2.3.1. Захищені співробітниками дисертації на здобуття вчених ступенів 
кандидата або доктора наук;

2.3.2. Монографії, статті, підручники, навчальні посібники, методичні 
рекомендації та матеріали тощо;

2.3.3. Комп’ютерні програми;
2.3.4. Рекомендації щодо організації навчального процесу у ГІІМ;
2.3.5. Винаходи;
2.3.6. Дипломні та курсові роботи студентів;
2.3.7. Робота проблемних груп та наукових гуртків;
2.3.8. Освітні послуги населенню тощо.

3. Реєстрація К ТН Д
3.1. Реєстрація бюджетних та госпдоговірних КТНД здійснюється згідно вимог МОН 

України та організацій-грантодавців.
3.2. КТНД, що фінансуються з коштів держбюджету, обираються за результатом 

конкурсу на кращу КТНД інституту при умові розробки цієї теми щонайменше 
протягом року. Реєстрація відбувається за процедурою, розробленою МОЇ І 
України. Перелік додаткових документів для реєстрації визначається відповідними 
постановами МОН України.

3.3. КТНД без фінансування реєструється на термін 3 роки.
3.4. Для реєстрації КТНД згідно тематичних планів кафедр (без фінансування) 

передбачається наступна процедура:
3.4.1. До 1 січня року реєстрації на засіданні організації-засновника (засідання 

кафедри для кафедральної КТНД; об’єднане засідання кафедр або об’єднане 
засідання засновників для міжкафедральної та міжінститутської або 
міжвідомчої КТНД; засідання ради наукової та науково-методичної 
лабораторії для лабораторної КТНД) приймається рішення про подання на 
реєстрацію КТНД, яке відбивається в протоколі засідання. Зазначене рішення 
розглядається і погоджується рішенням ученої ради факультету, до якої 
належить кафедра-засновник.

3.4.2. У січні на засіданні Науково-Методичної ради інституту подаються 
наступні документи (у паперовому та електронному варіанті):



3.4.2.1. виписка з протоколу засідання ученої ради факультету, до якої 
належить кафедра-засновник;

3.4.2.2. запит (проект) на реєстрацію КТНД (додаток 1 );
3.4.2.3. тематичний план на наступний рік (додаток 2);
3.4.2.4. перелік виконавців КТНД (додаток 3, подається щорічно).

3.4.3. За результатами обговорення поданих КТНД на Науково-Методичній раді 
складається Тематичний план КТНД Інституту, який затверджується на 
засіданні Вченої ради Інституту.

3.4.4. Кожна тема отримує реєстраційний номер (принципи надання PH -  додаток
4)

3.5. Для оптимізації виконання КТНД впроваджується конкурс на кращу КТНД ТИМ, 
результати якого визначає експертна комісія, створена Науково-Методичною 
радою Інституту та затверджена Вченою радою інституту. Оцінювання виконання 
КТНД здійснюється відповідно до «Рейтингових показників наукової роботи» 
(Положення про рейтингову оцінку наукової діяльності науково-педагогічних 
кадрів, кафедр, факультетів у ТИМ).

4. Організаційна структура КТН Д
4.1. Одиницею виконання КТНД є науково-дослідна група.
4.2. Штатний розклад науково-дослідної групи КТНД визначається відповідно до 

обсягу діяльності, передбаченої реєстраційними документами КТНД, і 
затверджується директором інституту.

4.3. Поряд зі штатними співробітниками роботу можуть здійснювати фахівці сфери 
освіти та студенти на умовах тимчасового договору. Участь студентів у виконанні 
КТНД здійснюється через роботу Проблемних груп та Наукових гуртків при 
науково-дослідній групі.

4.4. Для рішення основних задач КТНД можуть бути створені тимчасові творчі 
колективи з запрошенням фахівців з науково-дослідних центрів, інших 
організацій, що здійснюють цю діяльність.

4.5. Залучення цієї категорії працівників до наукових досліджень, що ведеться в 
рамках діяльності науково-дослідної групи, виробляються на умовах сумісництва, 
за трудовими угодами і договорами на виконання науково-дослідної роботи.

4.6. Науково-дослідна група взаємодіє на основі наказів, розпоряджень, інформаційних 
листів, договорів ТИМ з іншими структурними підрозділами ТИМ, а також із усіма 
зацікавленими організаціями на взаємовигідних умовах.

5. Керівництво та контроль діяльност і науково-дослідної групи КТНД
5.1. Загальне керівництво КТНД здійснює керівник науково-дослідної групи КТНД.
5.2. Виконання КТНД контролює та координує Науково-методична рада.
5.3. Поточний контроль за виконанням КТНД здійснюють завідувач відповідної 

кафедри-засновника, керівник наукової або науково-методичної лабораторії.
5.4. Щорічно у грудні на засіданні Науково-Методичної ради затверджується звіт про 

виконання КТНД, в якому відбиваються проміжні результати діяльності науково- 
дослідної групи.

5.5. Звіти про завершення КТНД підлягають обов’язковому обговоренню на засіданнях 
кафедри-засновника, Вченої ради факультету, до якого належить кафедра-



засновник, Науково-Методичної ради з наступним звітом Вченій раді Інституту і 
Міністерству освіти і науки України.

5.6. До проміжної звітної документації, яка подається щорічно науково-дослідною 
групою до Науково-методичної ради належать (у паперовому та електронному 
варіанті):
5.6.1. Виписка з протоколу засідання кафедри-засновника, наукової або науково- 

методичної лабораторії (відповідно до умов виконання теми) про виконання 
етапу робіт у поточному році.

5.6.2. Виписка з протоколу засідання Вченої ради факультету, до якого належить 
кафедра-засновник, про виконання етапу робіт у поточному році

5.6.3. Звіт про виконання етапу робіт у поточному році (Додаток 5).
5.7. До підсумкової звітної документації, яка подається науково-дослідною групою за 

результатом виконання КТНД до Науково-Методичної ради належать (у 
паперовому та електронному варіанті):
5.7.1. Виписка з протоколу засідання кафедри-засновника про виконання роботи.
5.7.2. Виписка з протоколу засідання Вченої ради факультету, до якого належить 

кафедра-засновник, про виконання етапу робіт у поточному році.
5.7.3. Анотований звіт про виконання роботи. (Додаток 6, окремо для 

фундаментальних і прикладних КТНД).
5.7.4. Науковий звіт, оформлений за ДСТУ 3008-2015 (Форма -  на сайті ДСТУ)

5.8. Науково-Методична рада проводить належну експертизу результатів виконання 
КТНД, для чого створює експертні комісії за напрямками досліджень в Інституті.

5.9. Науково-Методична рада дає висновок про виконання-невиконання КТНД і подає 
на розгляд Вченої ради Інституту наступні документи
5.9.1. Акт здачі-приймання роботи експертною радою;
5.9.2. Витяг з протоколу засідання Науково-Методичної ради про завершення 

КТНД.
5.10. Вчена рада затверджує висновок про результати виконання КТІ ІД.
5.11. На офіційному сайті Інституту розташовуються:

5.11.1. Перелік КТНД, що виконуються кафедрами інституту з анотаціями (на 
основі запитів).

5.11.2. Базові показники проміжних та кінцевого звітів з описом найголовніших 
наукових результатів (на основі анотованих звітів).

6. Фінансування К ТН Д
6.1. Порядок формування та витрати фінансових коштів при виконанні КТНД, що 

фінансуються з коштів держбюджету, оговорюється відповідними документами 
МОН.

6.2. Порядок формування та витрати фінансових коштів при виконанні госпдоговірних 
КТНД оговорюється відповідними угодами з організаціями-грантодавцями.

6.3. Основними джерелами фінансування КТНД є:
6.3.1. кошти, отримані в результаті виконання досліджень за програмами га 

грантами Міністерства освіти і науки України та інших організацій;
6.3.2. плата за навчання і надання освітніх послуг різним категоріям тих, кого 

навчають, у системі відкритої освіти;
6.3.3. кошти зі спеціальних фондів інституту;



6.3.4. спонсорські внески, благодійні пожертвування;
6.3.5. інші кошти.

7. Реорганізація т а ліквідація КТН Д
7.1. Підставою для реорганізації та ліквідації КТНД може бути мотивоване подання 

Науково-Методичної ради на ім’я директора Інституту або висновок експертної 
комісії про неефективність виконання, а також порушення науково-дослідною 
групою чинного законодавства України або Положення про ТИМ.

7.2. Реорганізація, а також ліквідація КТНД здійснюється за наказом директора ТИМ в 
рамках чинного законодавства України і Положення про ГІІМ.

7.3. Рішення про реорганізацію і ліквідацію КТНД затверджується Вченою радою 
ТИМ.



Додаток I

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
ЗО 06 2016 року №  717

Форма проекту фундаментального/прикладного дослідження

Секція:_______________________________________________ ______

Назва проекту:

(не більше 15-ти слів)

Назва напряму секції (згідно із паспортом секції обирається до 2-х напрямів):

Організація-виконавець:

(повна назва)
Адреса:

АВТОРИ ПРОЕКТУ:

Керівник проекту (П.І.Б.)

(основним місцем роботи керівника проекту має бути організація, від якої подається 
проект)
Науковий ступ інь___________________________________ вчене звання

Місце основної роботи

Посада

Тел. E-mail:



Відповідальний виконавець проекту (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада):

Тел.:_______________________ E-mail:_______________________

Проект розглянуто й погоджено рішенням наукової (вченої, науково-технічної) ради
(назва вищого навчального закладу/наукової установи) від «_____ »  201
p., протокол № ________ .

Керівник проекту Керівник (назва організації

Підпис:

П1Б:___

Підпис:

« » 201_р. « » .201 р.



Секція

П Р О Е К Т  
фу ндамептального/при клад його дослідження,

(непотрібне викреслити) 
що виконуватиметься за рахунок видатків загального фонду державного бюджету

Назва проекту:

Пропоновані терміни виконання проекту (до 36 місяців)
з ___________________________п о _____________________________

Орієнтовний обсяг фінансування проекту:____________ тис. гри.

1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)
{короткий зміст проект у)

2. ПРОБЛЕМ АТИКА ДОСЛІДЖ ЕННЯ (до 15 рядків)
2.1. Проблема, на вирішення якої спрямовано проект.
2.2. О б’єкт дослідження.
2.3. Предмет дослідження.

3. СТАН ДОСЛІДЖ ЕНЬ ПРОБЛЕМ И І НАПРЯМУ (до 70 рядків)
3.1. Аналіз результатів, отриманих авторами проекту за напрямом, проблемою, 

тематикою, об'єктом та предметом дослідження; у чому саме полягає внесок 
згадуваних вчених і чому їх напрацювання потребують продовження, доповнення, 
вдосконалення (до 20 рядків).

3.2. Аналіз результатів, отриманих іншими вітчизняними та закордонними вченими 
(аналогічно наведеному у п.3.1); окремо проаналізувати напрацювання цих учених 
за останні 5 років із посиланням на конкретні публікації (до 30 рядків).

3.3. Перелік основних публікацій (не більше 10-ти) закордонних і вітчизняних вчених 
(окрім публікацій авторів, що наведені у доробку), що містять аналоги та прототипи, 
є основою для проекту (до 20 рядків).

Таблиця 1
№ Повні дані про статті
1



4. М ЕТА , О С Н О В Н І ЗА В Д А Н Н Я  ТА ЇХ А К Т У А Л Ь Н ІС Т Ь  (до 70 рядків)
4.1. Ідеї та робочі гіпотези проекту.
4.2. Мета і завдання, на вирішення яких спрямовано проект.
4.3. Обґрунтування актуальності та/або доцільності виконання завдань, виходячи із: 

стану досліджень проблематики за напрямом проекту;
ідей та робочих гіпотез проекту.

5. ПІДХІД, М Е Т О Д И , ЗА С О Б И  ТА О С О Б Л И В О С Т І Д О С Л ІД Ж Е Н Ь  ЗА
П Р О Е К Т О М
(до 50 рядків)
5.1. Визначення підходу щодо проведення досліджень, обґрунтування його новизни.
5.2. Нові або оновлені методи та засоби, методика та методологія досліджень, що 

створюватимуться авторами у ході виконання проекту.
5.3. Особливості структури та складових проведення досліджень.

6. О Ч ІК У В А Н І Р Е З У Л Ь Т А Т И  В И К О Н А Н Н Я  П Р О Е К Т У  ТА ЇХ Н А У КОВА
Н О В И ЗН А
(до 60 рядків)

6.1. Докладно представити очікувані результати -  попередні описи теорій, концепцій, 
закономірностей, моделей, інших положень, що створюватимуться, 
змінюватимуться та/або доповнюватимуться авторами.

6.2. Визначити, які з очікуваних результатів можуть бути науково-обґрунтованими та 
доведеними, спиратимуться на закономірності (і які саме) природи, а які 
корисними методичними і технічними напрацюваннями на основі практичного 
досвіду.

6.3. Довести наукову новизну наведених положень на основі їх змістовного порівняння 
із існуючими аналогами у світовій науці на основі посилань на конкретні публікації 
(наведені у Таблиці 1), довести переваги результатів, які будуть отримані, над 
існуючими.

7. П Р А К Т И Ч Н А  Ц ІН Н ІС Т Ь  Д Л Я  Е К О Н О М ІК И  ТА С У П ІЛ Ь С Т В А
(до 60 рядків)

7.1. Обґрунтувати цінність очікуваних результатів для потреб розвитку країни га 
загальнолюдської спільноти.
Для прикладного дослідження визначити та обґрунтувати використання очікуваних 
результатів для конкретної галузі науки та суспільної практики, що досліджується, 
потреб розвитку соціально-економічної системи України (з можливим 
підтвердженням листами-підтримки від потенційних замовників).

7.2. Для прикладних досліджень довести, що задля одержання наведених наукових 
результатів варто витрачати відповідні кошти державного бюджету, тобто, що 
економічний, соціальний або інший ефект від використання результатів проекту 
перевищить витрати.

7.3. Обґрунтувати цінність очікуваних результатів для світової та вітчизняної науки.



7.4. Довести цінність результатів для підготовки фахівців у системі освіти, зокрема 
наукових кадрів вищої кваліфікації, навести П1Б та тематику кваліфікаційних робіт 
магістрантів, аспірантів і докторантів, що будуть брати участь у виконанні проекту з 
оплатою праці. При цьому, відокремити використання очікуваних результатів за 
проектом від науково-методичних завдань, що виконуються викладачами у межах їх 
основної педагогічної діяльності.

7.5. Навести запланований перелік розробок, інформаційно-аналітичних матеріалів, 
рекомендацій, пропозиції тощо, що можуть бути передані для використання поза 
межами організації-виконавця на підставі укладання договорів, зокрема господарчих 
і грантових угод, продажу ліцензій тощо.

8. ФІНАНСОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИТРАТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
8.1. Обсяг витрат на заробітну плату (розрахунок фонду оплати праці за кількістю 

працівників, залучених до виконання (загальний).
8.2. Обсяг витрат на матеріали, обладнання та інвентар, орієнтовний розрахунок
(загальний).
8.3. Обсяг витрат на енергоносії, інші комунальні послуги (загальний).
8.4. Інші витрати (за видами, із обґрунтуванням їх необхідності (загальний).
8.5. Зведений кошторис проекту (загальний).

9. НАУКОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ АВТОРІВ ПРОЕКТУ
9.1. Зазначити h-індекс та загальну кількість цитувань наукових публікацій керівника 

проекту згідно БД Scopus або Web o f  Science Core Collection (WoS) (Google Scholar 
для соціо-гуманітарних наук) та веб-адресу його відповідного авторського профілю 
і Author ID

9.2. Зазначити сумарний h-індекс та загальну кількість цитувань наукових публікацій 5- 
ти основних авторів проекту (крім керівника) згідно БД Scopus або WoS (Google 
Scholar для соціо-гуманітарних наук) та веб-адреси їх відповідних авторських 
профілів і Authors ID.

10. НАУКОВІ ДО РО БОК ТА ДОСВІД АВТОРІВ ЗА НАПРЯМОМ ПРОЕКТУ
(за попередні 5 років (включно з роком подання запиту))

10.1. Перелік статей у журналах, що входять до науково-метричних баз даних WoS 
та/або Scopus з індексом SNIP > 0,4 (Source Normalized Impact Per Paper) (або для
соціо-гуманітарних наук з індексом SNIP > 0).

Таблиця 2
№ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії;

обрати прізвища авторів, які належать до списку 
авторів, індекс SNIP видань (Source Normalized Impact

Per Paper)

Наукометр. 
бази даних

Індекс SNIP

1



Анотації українською мовою статей навести у Додатку 1

10.2. Статті, що входять до науково-метричних баз даних WoS або Scopus, які не 
ввійшли до п.10.1 (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук) та патенти 
України або інших країн на винахід або промисловий зразок

Таблиця З

№ Повні дані про статті (патенти) з веб-адресою електронної версії; 
позначити прізвища авторів, які належать до списку авторів

1

10.3. Опубліковані за темою проекту статті у журналах, що входять до переліку 
фахових видань України та мають ISSN, статті у закордонних журналах, що не 
увійшли до пп. 10.1-10.2, а також англомовні тези доповідей у матеріалах 
міжнародних конференцій, що індексуються науково-метричними базами даних 
WoS або Scopus (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук) та охоронні 
документи на об’єкти права інтелектуальної власності, які не увійшли до п. 10.2.

Таблиця 4

№ Повні дані про статті, тези доповідей та охоронні документи з веб-адресою 
електронної версії; позначити прізвища авторів, зі списку розділу 1 3

1

10.4. Монографії за напрямом проекту, що опубліковані у закордонних виданнях 
офіційними мовами Європейського Союзу

Таблиця 5
№ Повні дані про монографії; 

позначити прізвища авторів, зі списку розділу 13
Кількість 
друк. арк.

1
Анотації українською мовою монографій навести у Додатку 2

10.5. Розділи монографій за напрямом проекту, що опубліковані у закордонних 
виданнях офіційними мовами Європейського Союзу (від 3 друкованих аркушів).

Таблиця 6
№ Повні дані про розділи монографій; 

позначити прізвища авторів, зі списку розділу 13
Кількість 
друк. арк.

1
Анотації українською мовою розділів монографій навести у Додатку З

10.6. Монографії за напрямом проекту, що опубліковані мовами, які не відносяться до 
мов Європейського Союзу



Таблиця 7
№ Повні дані про монографії; 

позначити прізвища авторів, зі списку розділу 13
Кількість 
друк. арк.

1
Анотації українською мовою монографій навести у Додатку 4

10.7. Захищено авторами проекту дисертацій кандидата наук (доктора філософії) та 
доктора наук

Таблиця 8
№ Дані про дисертації (автор, назва дисертації, спеціальність, науковий 

керівник/консультант, рік та місце захисту)
1

10.8. Індивідуальні гранти (стипендії), наукові стажування за кордоном, що 
фінансувалися за рахунок Державного бюджету України та/або закордонними 
організаціями (сумарна кількість місяців для керівника та 5 авторів проекту)

Таблиця 9
№ ПІБ виконавців Назва гранту Кількість

місяців
Фінансування, 

тис. грн.
1

10.9. Кількість загальноуніверситетських наукових грантів (окрім тих, що зазначено у п. 
10.8), за якими працювали автори проекту, що фінансувались закордонними 
організаціями (кількість грантів з відповідним посиланням на сайт чи на лист від 
грантодавця).

Таблиця 10
№ ПІБ

виконавців
Назва гранту Замовник Фінансування 

тис. грн.
1

10.10. Авторами проекту виконано госпдоговірної та грантової тематики на суму (тис. 
грн.) (з відповідним підтвердженням довідкою з бухгалтерії ІЗНЗ(ПУ)) у рамках
заявленого наукового напряму

Таблиця 11
№ ПІБ Назва гранту Замовник Фінансування,

виконавців тис. грн.
1

11. О Ч ІК У В А Н І Р Е З У Л Ь Т А Т И  ЗА Т Е М А Т И К О Ю  П Р О Е К Т У
Таблиця 13



№ Назви показників очікуваних результатів Кількість
1. Будуть опубліковані за темою проекту статті у журналах, що входять 

до науково-метричних баз даних WoS та/або Scopus з індексом SNIP 
> 0,4 (Source Normalized Impact Per Paper) (для соціо-гуманітарних 
наук з індексом SNIP > 0).

2. Будуть опубліковані за темою проекту статті у журналах, що 
входять до переліку фахових видань України та мають ISSN, статті у 
закордонних журналах, що не увійшли до пп. 10.1-10.2, а також 
англомовні тези доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, 
що індексуються науково-метричними базами даних WoS або Scopus 
(Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук) та охоронні 
документи на об’єкти права інтелектуальної власності

3. Монографії за темою проекту, що будуть опубліковані у закордонних 
виданнях офіційними мовами Європейського Союзу (друкованих 
аркушів)

4. Розділи монографій за темою проекту, що будуть опубліковані у 
закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу 
(друкованих аркушів).

5. Монографії за темою проекту, що будуть опубліковані мовами, які 
не відносяться до мов Європейського Союзу (друкованих аркушів)

6. Буде впроваджено наукові або науково-практичні результати проекту 
шляхом укладання господарчих договорів, продажу ліцензій, 
грантових угод поза межами організації-виконавця

7. Буде захищено дисертації кандидата наук (доктора філософії) та 
доктора наук виконавцями за темою проекту

12. Е ТА П И  В И К О Н А Н Н Я  П Р О Е К Т У
Таблиця 14

Етапи
роботи
(рік)

Назва та зміст 
етапу

Обсяг
фінансування
етапу

Очікувані результати етапу (зазначити 
конкретні наукові результати та наукову і 
науково-технічну продукцію).
Звітна документація (зазначити кількість 
запланованих публікацій, захистів 
магістерських, кандидатських та 
докторських дисертацій, отримання 
охоронних документів на об’єкти права 
інтелектуальної власності).

13. В И К О Н А В Ц І П Р О Е К Т У  (з оплатою в межах запиту):
- доктори наук:_____ кандидати н ау к :______ ;
- молоді вчені до 35 р о к ів  , з них кандидатів  , докторів



- наукові працівники без ступеня ;
- інженерно-технічні кадри :_______, допоміжний персонал
- докторанти:________ ; аспіранти: ; студ ен ти ______

Р а з о м :
Таблиця 15. Основні виконавці (автори) проекту* (з оплатою в межах запиту):

№
з/п

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Науковий
ступінь

Вчене
звання

Посада і місце 
основної роботи

Вік та дата 
народження

*вносяться дані про основних виконавців (авторів) (до 6 осіб), окрім допоміжного
персоналу та студентів.

До складу основних виконавців (авторів) проекту може входити за необхідності 
не більше ЗО % (2 особи) дослідників, що працюють за основним місцем роботи в інших 
організаціях (з відповідним обгрунтуванням необхідності їх залучення до виконання 
проекту або досвідом попередньої співпраці -  спільні проекти, публікації).

До запиту додається письмова згода основних виконавців (авторів) проекту щодо 
участі в ньому.

Додаток 1. Анотації українською мовою статей, що наведені у Таблиці 2
№
з/п

Назви статей та їх анотації

. . .  .

1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ..... ............... ......................

Додаток 2. Анотації українською мовою монографій, що наведені у Таблиці З
№
з/п

Назви монографій та їх анотації

1

Додаток 3. Анотації українською мовою розділів монографій, що наведені у Таблиці 4
№
з/п

Назви монографій та їх анотації

1



Додаток 4. Анотації українською мовою монографій, що наведені у Таблиці 5
№
з/п

Назви розділів монографій та їх анотації

1

Додаток
ФОРМА ТЕМ АТИЧНОГО ПЛАНУ

М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

Погоджено
директора з науковоЗаступник директора з 

педагогічної та навчально-методичної 
роботи Горлівського інституту
іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ»

Затверджую:
Директор Горлівського інституту 
іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ»

(МІВ)

(ПІБ)



ТЕМ АТИЧНИЙ ПЛАН
науково-дослідної роботи кафедр(и)________________________

Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ»
на 20 рік

№
з/п

Назва НДР, 
категорія роботи, 
науковий ступінь, 

вчене звання, 
прізвище, ім ’я, по 

батькові наукового 
керівника

Підстави для 
виконання 

(№ 
протоколу 
засідання 

ученої ради 
факультету, 

дата 
документа)

Термін
виконання

Очікувані 
результати роботи в 

поточному році

Наукова 
секція за 
фаховим 

напрямком

1 2 3 4 6 7

Керівник проекту________
(посада, ПІБ)

Завідувач кафедри (назва)
(посада, ПІБ)

Декан факультету (назва)
(посада, ПІБ)



Додаток З

Затверджую 
Директор з науково-педагогічної 
та навчально-методичної роботи 

ГІІМ ДВНЗ ДДГІУ

__________________ (111 ь )

ФОРМ А ПЕРЕЛІКУ ВИКОНАВЦІВ КТНД 
Виконавці КТНД 

(назва) 
н а ___________рік

ПІБ Посада Вчений ступінь, 
звання

Статус (керівник,
секретар,
виконавець,
технічний
робітник)

Завдання,
виконує
виконавець

Керівник КТНД 

Дата

ПІБ



Принципи внутрішнього кодування 
Колективних тем наукових досліджень кафедр

1. Номер роботи
1-2. Перші дві цифри внутрішнього коду роботи вказують на номер роботи в 

переліку колективних тем наукових досліджень кафедр (КТНД) інституту. Номер 
надається за порядком розташування теми у тематичному плані інституту.

2. Термін виконання
3-5. Чотири наступні цифри вказують на термін виконання роботи: дві перші є 

останніми цифрами року початку роботи, дві останні -  останніми цифрами року 
закінчення роботи.

3. Категорія роботи
6. Літера Б вказує на те, що робота є фундаментальною, літера А -  прикладною.

4. Наукова секція
7-8. Дві наступні цифри вказують на номер наукової секції за фаховими 

напрямами Наукової ради МОНУ, до тематики якої належить КТНД кафедри. 
Інститутська тематика реалізується у трьох секціях: 19 -  Педагогіка, психологія, 
соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту; 20 -  Філософія, 
історія та політологія; 21 -  Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та 
соціальні комунікації.

5. Факультет
9. Наступна цифра вказує на факультет інституту: 1 -  романо-германських мов, 2 

мовної та соціальної комунікації
6. Кафедра

10. Дві наступні цифри вказують на номер кафедри за наступним реєстром:

Додаток 4

Герм анської філології 01.
Ф ранцузької та іспанської мов 02.

Світ ової літ ерат ури 03.
П сихології та педагогіки 04.

Української ф ілології 05.
Віт чизняної та зарубіж ної іст орії 06.
М овознавст ва та російської мови 07.

А нглійської ф ілології та перекладу 08.
11. У випадку, коли тема виконується декількома кафедрами, в межах коду дається 
номер кафедри-засновника, на якій працює керівник теми, а після коду в дужках 
номери кафедр-співзасновників)
12. У випадках, коли тема виконується у співробітництві з іншими навчальними 
закладами, наприкінці коду додається літера и ,  якщо організація-співробігник є 
українською, та літераї -  якщо іноземною.
13. Для бюджетних та держрозрахункових КТНД використовується кодування 
УКРІНТЕІ



Додаток 5
Секція

З Б ІГ
з а  етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки)

( Рік)
1. Назва НДР та категорія роботи:
2. Керівник НДР:
3. Номер державної реєстрації НДР:
4. Назва закладу вищої освіти або наукової установи:
5. Терміни виконання етану:
6. Обсяг коштів, виділених на виконання етапу НДР:
7. Короткий зміст запиту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків).
8. Результати виконання попереднього етапу (за наявності) (до 10 рядків). 
9 .0пи с процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків).
10. Результати етапу відповідно до технічного завдання:

Номер
Назва етапу згідно з

Заплановані
Отримані результати

технічним етапу
етапу завданням

результати егапу

11. Наукова новизна (до 25 рядків).
12. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними 
або зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних 
характеристик) (до 20 рядків).
13. Практична цінність результатів та продукції (до 10 рядків із посиланням на 
документи, які підтверджують співпрацю/апробацію на етапах виконання роботи).
14. Використання результатів роботи у освітньому процесі (до 5 рядків).
15. Результативність виконання етапу науково-дослідної роботи

Показники
Запланован Виконав %

о 0 вико-



(відповідно 
до запиту)

(за
резуль
татами

НДР)

нання

кількість кількість %

1. Публікації виконавців (авторів) за 
тематикою НДР:
1.1. Статті у журналах, що входять до 
наукометричних баз даних Scopus та/або 
Web o f  Science (або Index Copernicus для 
соціо-гуманітарних наук).
1.2. Публікації в матеріалах 
конференцій, що входять до 
наукометричних баз даних Scopus та/або 
Web o f  Science (або Index Copernicus для 
соціо-гуманітарних наук).
1.3. Статті у журналах, що включені до 
переліку наукових фахових видань 
України:
з них: в журналах з особливим статусом 
(рекомендовані секціями).
1.4. Публікації у матеріалах 
конференцій, тезах доповідей та 
виданнях, що не включені до переліку 
наукових фахових видань України.
1.5. Монографії та розділи монографій, 
опубліковані за рішенням Вченої ради 
закладу вищої освіти (наукової 
установи).
1.6. Монографії та розділи монографій, 
опубліковані (або підготовлені і подані 
до друку) в іноземних видавництвах
1.7. Підручники, навчальні посібники 
України.
1.8. Словники, довідники.

2. Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій 
за тематикою НДР.
2.2. Захищено кандидатських дисертацій 
за тематикою НДР.

3. Охоронні документи на об’єкти права 
інтелектуальної власності, створені за 
тематикою НДР:
3.1.Отримано патентів України.



3.2.Отримано свідоцтв про реєстрацію 
авторського права України.

3.3. Подано заявок на отримання 
патенту України.
3.4. Отримано патентів інших держав.
3.5. Подано заявок на отримання 
патенту інших держав.

4. Участь з оплатою у виконанні НДР 
(штатних одиниць/осіб):
4.1. Студентів.
4.2. Молодих учених та аспірантів.

* Д о  звіту додається перелік виконавців (ПІБ та посада)

16. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, 
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані 
патенти; теми захищених дисертацій , публікації у матеріалах конференцій

17. Рішення вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради

Керівник роботи: Заступник директора з науково-
педагогічної та навчально- 
методичної роботи:

підпис підпис
МП

Додаток 6
Секція (номер,
назва)_______________________________________________________________________

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ  
за завершеним фундаментальним науковим дослідженням, виконання якого

здійснювалось у 
20 -  20 роках

Назва



Керівник роботи:

Номер державної
реєстрації:___________________________________________________________________

Номер облікової картки заключного
звіту:_____________________________________________________

Повна назва організації-виконавця:

Назва пріоритетного тематичного напряму організації-виконавця

Строки виконання: початок - _________ , закінчення - ___________.

Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період (згідно із запитом / 
фактичний) _______________/_______________тис. грн.

1. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАПИТУ (до 40 рядків тексту):
1.1. Проблема, на вирішення якої було спрямовано дослідження, обґрунтування щодо 
актуальності.
1.2. Об'єкт і предмет дослідження.
1.3. Мета і основні завдання дослідження.
1.4. У випадку, якщо відбувалися коригування мети, предмету дослідження, основних 

завдань, відхилення від запланованого календарного плану роботи -  описати це у 
звіті.

2. ОПИС ПРОЦЕСУ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖ ЕННЯ (до 50 рядків тексту):
2.1. Описати підходи щодо проведення досліджень, визначити, у чому полягає їх 

новизна.
2.2. Розкрити основні ідеї дослідження, яким чином вони втілювались.
2.3. Навести основні гіпотези, які лягли в основу дослідження, як вони 

підтверджувались або спростовувались, перетворювались на теорію чи концепцію.
2.4. Представити нові або оновлені методи та засоби, методику та методологію 

досліджень, що створені авторами у ході виконання роботи; обґрунтувати, чим вони 
відрізняються від наявних.

2.5. Описати особливості структури та складових проведення дослідження.

3. ОДЕРЖАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (до 100 рядків тексту)
3.1. Результати етапів (відповідно до технічного завдання) відобразити у таблиці:

Габлиця 1



Номер етапу, Назва етапу згідно з Заплановані Отримані результати
строки технічним завданням результати

1.3 по

3.2. Визначити, чи одержане нове знання та нове розуміння предмету дослідження, і 
сформулювати, у чому саме вони полягають. Розкрити зміст одержаного знання у 
вигляді детального представлення нових положень, суджень. Докладно розкрити 
форми одержаних результатів -  навести описи теорій, концепцій, закономірностей, 
моделей, властивостей, механізмів які створено, змінено та/або доповнено у роботі.

3.3. Визначити, які із результатів і як само були науково обґрунтовані та доведені, як 
вони пов'язані із закономірностями організації та розвитку природи, суспільства 
людини, їх взаємозв’язків. Чи є одержані результати достатньо надійними для 
різних контекстів застосування та використання.

3.4. Довести наукову новизну результатів на основі їх змістовного порівняння з 
існуючими аналогами у світовій науці, посилаючись на конкретні публікації. 
Список цих публікацій навести у Додатку 1. Довести переваги отриманих наукових 
результатів над аналогами, розмежуватись із суміжними науковими 
напрацюваннями світової спільноти вчених.

4. П Р А К Т И Ч Н А  Ц ІН Н ІС Т Ь  Р Е ЗУ Л Ь Т А Т ІВ  (до 50 рядків)
4.1. Обґрунтувати цінність результатів для світової та вітчизняної науки та для 

продовження фундаментальних та/або прикладних досліджень.
4.2.Довести цінність результатів для підготовки фахівців у системі освіти, зокрема 

вищої кваліфікації. Відокремити використання очікуваних результатів від науково- 
методичних завдань, що виконуються викладачами у межах їх основної педагогічної 
діяльності. Навести у Додатку 2 теми досліджень магістрантів (студентів), 
аспірантів і докторантів, кількість місяців їх роботи за темою з оплатою.

5. О С Н О В Н І П О К А ЗН И К И  Р Е ЗУ Л Ь Т А Т ІВ  Д О С Л ІД Ж Е Н Н Я  ЗА Т Е М О Ю
Зараховуються виключно роботи, серед авторів яких 50% і більше належ ать до 
колективу виконавців, визначеного у  Таблиці 9. Оцінюючи наукові праці на 
відповідність темі, меті, предмету та завданням дослідження, експерт має право 
не зараховувати їх у  разі повної невідповідності.

5.1. Перелік опублікованих за темою статей в журналах, що індексуються БД Scopus
та/або Web o f  Science Core Collection (WoS) (або Index Copernicus для соціо-
гуманітарних наук) (окремо за кож ною наукометршшою базою)

Таблиця 2
№ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії; 

підкреслити прізвища авторів, які належать до списку
виконавців

Наукометр. 
база даних

1
Анотації статей українською мовою, які представляють основні результати
дослідження, навести у Додатку З



5.2. Перелік опублікованих за темою англомовних статей га тез доповідей у матеріалах 
міжнародних конференцій, що індексуються БД Scopus або WoS (або Index Copernicus 
для соціо-гуманітарних наук) (окремо за кож ною наукометричною базою)

Таблиця З
№ Повні дані про статті та тези доповідей з веб-адресою 

електронної версії; підкреслити прізвища авторів, які належать
до списку виконавців

Наукометр. 
база даних

1

5.3. Перелік опублікованих за темою статей, у журналах що входять до переліку 
фахових видань України (окремо статті у  ж урналах, що рекомендовані секціями 
Н аукової ради МОЯ) ,  а також статей у закордонних журналах, які не увійшли до п.5.1 і 
5.2 та охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності

Таблиця 4
№ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії, або вихідні дані про 

охоронні документи; підкреслити прізвища авторів, які належать до списку
виконавців

1

5.4. Перелік опублікованих за темою монографій
Таблиця 5

№

1

Повні дані про монограф ії; 
підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців

Анотації монографій українською мовою навести у Додатку 4

5.5. Перелік опублікованих за темою проекту підручників, навчальних посібників, 
словників, довідників

Таблиця 6
№ Повні дані про підручники, навчальні посібники, словники, довідників; 

підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців
1

5.6. Перелік захищених докторських і кандидатських (доктора філософії) дисертацій 
виконавцями проекту

Таблиця 7
№ Повні дані про дисертації
1
Анотації дисертацій навести у Додатку 5



5.7. Кількість грантів, за якими працювали виконавці, що фінансувались закордонними 
організаціями (з відповідним підтвердженням від закладу вищої освіти (наукової 
установи), посиланням на сайт грантового проекту або офіційним листом від 
грантодавця)

Таблиця 8
№ ПІБ

виконавців
Назва гранту Фінансування, тис. 

грн
1
Короткий зміст (анотації) досліджень за грантами навести у Додатку 6

6. ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту)
- доктори наук:____ кандидати н аук :______ ;
- молоді вчені до 35 р о к ів  , з них кандидатів , докторів ; докторантів:
________; аспірантів_______________
- наукові працівники без ступ ен я  ;
- інженерно-технічні кадри :_______, допоміжний персонал_________ ;
- студенти_______.
Р а з о м :

Таблиця 9
Виконавці проекту* (з оплатою в межах запиту)

№ Прізвище, ім ’я, по 
батькові

Науковий
ступінь

Вчене
звання

Посада і місце основної 
роботи

Вік

^вносяться дані про всіх виконавців за весь час виконання робіт, окрім допоміжного 
персоналу та студентів
Рішення вченої (наукової, науково-технічної) ради від _________  протокол №
_________ щодо завершення роботи

Керівник роботи Заступник директора з науково-
педагогічної та навчально -

П ІБ :________________________________  методичної роботи
Підпис, дата:________________________  ПІБ:

Підпис, дата:________________________
МП

Додаток 1. Список основних публікацій закордонних та вітчизняних вчених, на які 
посилаються автори роботи для доведення наукової новизни власних результатів
№
1

Повні дані про статті

Додаток 2. Дані про магістрантів (студентів), аспірантів і докторантів, які працювали за 
темою з оплатою праці.

№ ПІБ Статус Назва теми досліджень Кількість місяців їх



з/п роботи за темою з 
оплатою

1

Додаток 3. Анотації українською мовою статей, що наведені у Таблиці 2

№
з/п

Назви статей та їх анотації

1

Додаток 4. Анотації українською мовою монографій, що наведені у Таблиці 5

№
з/п

Назви монографій та їх анотації

1

Додаток 5. Анотації захищених кандидатських і докторських дисертацій виконавцями 
проекту що наведені у Таблиці 7

№
з/п

Назви дисертацій та їх анотації

1
Додаток 6. Короткий зміст (анотації) досліджень за грантами, що наведені у Таблиці 8

№
з/п

Назви грантів та їх анотації

1

Керівник роботи

П ІБ :__

Підпис
Д ата :_

Секція
назва)_

(номер,



АНОТОВАНИЙ ЗВІТ  
за завершеним прикладним дослідженням або завершеною прикладною  

розробкою, виконання яких здійснювалось у 20 -2 0  роках
Назва

Керівник роботи:

Номер
реєстрації^

Номер 
звіту:_____

Повна

державної

облікової картки

назва

заключного

організації-виконавця:

Назва пріоритетного тематичного напряму організації-виконавця

Строки виконання: початок - _________ , закінчення - __________ .

Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період (згідно із запитом / 
фактичний) _______________/_______________тис. грн.

1. КОРОТКИЙ ЗМ ІСТ ЗАПИТУ (до ЗО рядків тексту):
1.1. Проблема, на вирішення якої було спрямовано прикладне дослідження або 

прикладну розробку.
1.2. Об'єкт і предмет дослідження або розробки.
1.3. Мета і основні завдання дослідження або розробки.
1.4. У випадку, якщо відбувалися коригування мети, предмету дослідження або 

розробки, основних завдань, відхилення від запланованого календарного плану 
роботи -  описати це у звіті.

2. ОПИС ПРОЦЕСУ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖ ЕННЯ АБО РОЗРОБКИ (до 50 
рядків тексту):
2.1. Описати підхід щодо проведення дослідження або розробки, визначити, у чому її 

новизна.
2.2. Розкрити основні ідеї дослідження або розробки, як вони втілювались.
2.3. Навести основні гіпотези дослідження або розробки, як вони підтверджувались або 

спростовувались, визначали формування науково-прикладних результатів.



2.4. Представити нові або оновлені методи та засоби, методику та методологію 
дослідження або розробки, що створені авторами у ході виконання роботи; 
обґрунтувати, чим вони відрізняються від існуючих.

2.5. Описати особливості структури та складових виконання дослідження або розробки.

3. О Д Е Р Ж А Н І Н А У К О В О -П Р И К Л А Д Н І Р Е ЗУ Л Ь Т А Т И  (до 100 рядків тексту)

3.1. Результати етапів (відповідно до технічного завдання) відобразити у таблиці:

Таблиця 1
Номер етапу, 

строки
Назва етапу згідно з 

технічним завданням
Заплановані
результати

Отримані результати

1.3 по

3.2. Докладно розкрити одержані прикладні наукові результати щодо створення нового 
наукового знання або навести описи технологій, конструкторської, технологічної га 
програмної документації, дослідних зразків, положень, регламентів, стандартів, 
проектів нормативно-правових і методичних документів, що були створені, змінені 
та/або доповнені авторами у процесі виконання проекту.

3.3. Визначити, які із результатів і як само були науково обґрунтовані та доведені, як 
вони пов'язані із закономірностями організації та розвитку природи, суспільства 
людини, їх взаємозв’язків (і якими саме). Які результати розробки було створено 
виключно на основі узагальнення практичного досвіду і не вимагали науково- 
технологічних досліджень.

3.4. Довести наукову і науково-прикладну новизну результатів роботи на основі їх 
змістовного порівняння із існуючими аналогами у світовій науці, техніці і 
технологіях на основі посилань на конкретні публікації. Список цих публікацій 
навести у Додатку 1. Довести переваги отриманих науково-прикладних результатів 
над аналогами, суміжними науково-прикладними напрацюваннями світової 
спільноти вчених, конструкторів, технологів, програмістів.

3.5. Обґрунтувати цінність очікуваних результатів для світової та вітчизняної науки, 
техніки і технологій.

4. П Р А К Т И Ч Н А  Ц ІН Н ІС Т Ь  Д ЛЯ С У С П ІЛ Ь С Т В А  ТА Е К О Н О М ІК И

(до 100 рядків)
4.1. Визначити та обґрунтувати використання очікуваних результатів для конкретної 

галузі, потреб розвитку науково-технологічної сфери, вирішення світових проблем; 
довести відповідність потребам суспільства та економіки країни. Навести результати 
проведених маркетингових досліджень щодо просування науково-прикладних 
результатів на світовий ринок, визначити потенційних замовників (Додаток 2), 
навести перелік реальних майбутніх користувачів, з якими вже встановлено 
попередні договірні стосунки (Додаток 3).

4.2.Довести цінність результатів для підготовки фахівців у системі освіти, зокрема 
вищої кваліфікації. Відокремити використання очікуваних результатів від науково- 
методичних завдань, що виконуються викладачами у межах їх основної педагогічної



діяльності. Навести у Додатку 4 теми досліджень магістрантів (студентів), 
аспірантів і докторантів, кількість місяців їх роботи за темою з оплатою.

5. О С Н О В Н І П О К А З Н И К И  Р Е ЗУ Л Ь Т А Т ІВ  Р О ЗР О Б К И
Зараховуються виключно роботи, серед авторів яких 50% і більше належ ать до 
колективу виконавців, визначеного у  Таблиці 11. Оцінюючи наукові праці на 
відповідність темі, меті, предмету та завданням дослідження, експерт мас право 
не зараховувати їх у  разі повної невідповідності.

5.1. Перелік опублікованих за темою статей в журналах, що індексуються БД Scopus 
та/або Web o f  Science Core Collection (WoS) (або Index Copernicus для соціо- 
гуманітарних наук) (окремо за кож ною наукометричною базою)

Таблиця 2
№ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії; 

підкреслити прізвища авторів, які належать до списку
виконавців

Наукометр. 
база даних

1
Анотації статей українською мовою, які представляють основні результати 
дослідження, навести у Додатку 5

5.2. Перелік опублікованих за темою англомовних статей та тез доповідей у матеріалах 
міжнародних конференцій, що індексуються БД Scopus або WoS (або Index Copernicus 
для соціо-гуманітарних наук) (окремо за кож ною наукометричною базою)

Таблиця З
№ Повні дані про статті та тези доповідей з веб-адресою 

електронної версії; підкреслити прізвища авторів, які належать
до списку виконавців

Наукометр. 
база даних

1

5.3. Перелік опублікованих за темою статей, у журналах що входять до переліку 
фахових видань України (окремо статті у  журналах, що рекомендовані секціями 
Наукової ради МОН), а також статей у закордонних журналах, які не увійшли до п.5.1 і 
5.2

Таблиця 4
№ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії; 

підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців
1

5.4. Перелік опублікованих за темою монографій
Таблиця 5

№ Повні дані про монографії; 
підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців

1
Анотації монографій українською мовою навести у Додатку 6



5.5. Перелік опублікованих за темою підручників, навчальних посібників, словників, 
довідників

Таблиця 6
№ Повні дані про підручники, навчальні посібники, словники, довідників; 

підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців
1

5.6. Перелік отриманих за темою охоронних документів на об’єкти права 
інтелектуальної власності України або інших країн (патенти, авторські свідоцтва)

Таблиця 7
№ Повні дані про охоронні документи; 

підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців
1
5.7.Створено та передано для використання поза межами організації-виконавпя 

методик, технологій, зразків, проектної\ і конструкторської документації, 
інформаційно-аналітичні матеріали, рекомендації, пропозиції до органів влади тощо, 
зокрема на основі укладеного договору на науково-технічну продукцію, що 
підтверджується довідкою від бухгалтерії закладу вищої освіти (наукової установи) 
із зазначенням обсягів фінансування виконаних робіт

Таблиця 8
№ Передані методики, рекомендації, пропозиції, інші 

документи; підкреслити прізвища авторів, які 
належать до списку виконавців

3 них на
основі
укладеного
договору
на
науково-
технічну
продукцію

Обсяг
фінансування 
за договором, 
тис. гри

1.

5.8. Перелік захищених кандидатських і докторських дисертацій виконавцями
Таблиця 9

№ Повні дані про дисертаціі
1
Анотації дисертацій навести у Додатку 7

5.9. Кількість грантів, за якими працювали виконавці, що фінансувались закордонними 
організаціями (з відповідним підтвердженням від закладу вищої освіти (наукової 
установи), посиланням на сайт грантового проекту або офіційним листом від 
грантодавця)

Таблиця 10
№ ПІБ

виконавців
Назва гранту Фінансування, тис. 

грн
1



Короткий зміст (анотації) досліджень за грантами навести у Додатку 8

6. ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту)
- доктори наук:____ кандидати н ау к :______ ;
- молоді вчені до 35 р о к ів  , з них кандидатів , докторів ; докторантів:
________; аспірантів_______________
- наукові працівники без ступеня ;
- інженерно-технічні кадри :_______, допоміжний персонал_________ ;
- студенти_______.
Р а з о м :

Таблиця 11. Виконавці проекту* (з оплатою в межах запиту)

№ Прізвище, ім ’я, по 
батькові

Науковий
ступінь

Вчене
звання

Посада і місце основної 
роботи

Вік

^вносяться дані про всіх виконавців за весь час виконання робіт, окрім допоміжного 
персоналу та студентів

Рішення вченої (наукової, науково-технічної) ради від _________  протокол №
_________ щодо завершення роботи

Керівник роботи Заступник директора
з науково-педагогічної та навчально- 
методичної роботи 

П ІБ :________________________________  ПІБ:
Підпис, дата:________________________  ______________________________________

Підпис, дата:

МП



Додаток 1. Список основних публікацій закордонних та вітчизняних вчених, на які 
посилаються автори роботи для доведення наукової новизни власних результатів
№
1

Повні дані 11 ро статті

Додаток 2. Список потенційних замовників
№ Реквізити замовників, з якими велися переговори Документи, якими 

зафіксовано переговори

1

Додаток 3. Список реальних замовників
№ Реквізити замовників, з якими укладено 

договори щодо передачі результатів розробки 
або документи, що підтверджують 

використання їх замовником

Документи, якими зафіксовано 
використання результатів

1

Додаток 4. Дані про магістрантів (студентів), аспірантів і докторантів, які працювали за 
темою з оплатою праці.
№
з/п

ПІБ Статус Тематика досліджень Кількість місяців їх 
роботи за темою з 

оплатою

Додаток 5. Анотації українською мовою статей у журналах, що входять до БД Scopus 
та/або Web o f  Science Core Collection (WoS) (або Index Copernicus для соціо- 
гуманітарних наук) і представляють результати дослідження_________________________

№  статті у 
Таблиці 2

Анотації



Додаток 6. Анотації українською мовою до монографій, які представляють результати 
дослідження і наведені у Таблиці 5

№ моногр. у 
Таблиці 5

Анотації

Додаток 7. Анотації захищених кандидатських і докторських дисертацій виконавцями, 
що наведені у Таблиці 9

№
з/п

Назви дисертацій та їх анотації

1

Додаток 8. Короткий зміст (анотації) досліджень за грантами, що наведені у Таблиці 10
№
з/п

Назви грантів та їх анотації

1

Керівник роботи

П ІБ :____________

П ідп ис_________
Дата:___________


