
MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИ I НАУКИ УКРА1НИ 

СХЩНОеВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦЮНАЛЬНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ IMEHIЛЕС1УКРАШКИ

Про проведения конкурсного вщбору проектов 
у 2020 рощ наукових робИ та науково-техшчних 
(експериментальних) розробок молодих учених

На виконання наказу Мшютерства освгги i науки Укра’ши № 1051 вщ 
14.08.2020 р. «Про оголошення конкурсного вщбору у 2020 рощ проекНв наукових 
робгг та науково-техшчних (експериментальних) розробок молодих вчених»

НАКАЗУЮ:

1. Деканам факультеНв здшснити з 26 серпня 2020 року перший етап 
конкурсного вщбору проекпв наукових робгг та науково-техшчних
(експериментальних) розробок молодих учених, яга виконуватимуться з 2021 року за 
рахунок коштгв загального фонду державного бюджету. При здшсненш вщбору 
враховувати ор1ентащю проект!в на наступну тематику:

- нов1 технологи транспортування, перетворення та збершання енергп; 
впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологи; освоения 
альтернативних джерел енергп; безпечна, чиста й ефективна енергетика;

- нов1 технолог!! розвитку: транспортно! системи, у тому числ1 розумний, 
зелений та штегрований транспорт; ракетно-косм1чно! галуз1, aeia- i суднобудування; 
озброення та вшськово! техн1ки; дослщження з найбшып важливих проблем ядерно! 
ф1зики, рад1оф1зики та астрономп;

- нов! технологГ! виробництва матерianiB, оброблення, з'еднання, контролю 
якост1; матер!алознавство; наноматер1али та нанотехнологй';

- нов! технолог!! еколопчно чистого виробництва та буд!вництва, охорони 
навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; 
xiMinHi процеси та речовини в екологп; рацюнальне природокористування;

- технолопчне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; оргашчне 
виробництво i продовольча безпека;

- економ!чш перетворення; демограф!чн1 зм!ни та благополучия сустльства;
. - актуальш проблеми педагопки, психологи та соцюлогй; !нтеграц1я до 

европейського науково-освггнього простору; соц!ально-психолопчна реаб!л!тац1я 
в!йськовослужбовц!в з мюць в1йськових конфл1кт!в, с1мей поранених i загиблих; 
пщтримка обдаровано! молод! та формування у д!тей сучасного свпогляду, морально! 
i громадянсько! позиц!!;

- правов!, ф!лософськ!, icTopHHHi та полполопчш аспекта державотворення; 
захист свободи i нац!онально! безпеки Укра!ни \ а  й громадян на шляху 
евроштеграц!!;

- актуальн! проблеми укра!нознавства, л!тературознавства, мистецтвознавства,
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мовознавства та сощальш комушкащУ;
- розробка й впровадження нових технологи та обладнання для якюного 

медичного обслуговування, фармацевтики, профшактики та лжування захворювань; 
бютехнологп;

- розвиток сучасних шформацшних, комушкацшних технологи, 
робототехшки.

2. Кер1вникам npoeKTiB наукових po6iT та науково-техшчних 
(експериментальних) розробок молодих учених до 16 вересня 2020 року подати в 
науково-доелiдну частину ун1верситету матер!али, що оформлен! за зразком, 
наведеним у додатку 1 до Положения про проведения Миютерством освети i науки 
УкраУни Конкурсу проект!в наукових робет та науково-техн!чних 
(експетиментальних) розробок молодих учених, затвердженого наказом МОН 
УкраУни вщ 14.12.2015 № 1287 (Ъ змшами, внесеними наказом МОН УкраУни вщ 
26.04.2017 № 655).

3. Проректору з науково-педагопчно'У робота та м!жнародно'У cnienpapi 
представити проекта наукових робгг та науково-техн!чних (експериментальних) 
розробок молодих учених на розгляд науковоУ ради утверситету.

4. Науково-досл1дн!й частин! кранц проекта, в1д!бран! та ухвален! вченою 
радою утверситету, подати на конкурс в Мшютерство оевгги i науки УкраУни до 
30 вересня 2020 року.

5. Вщповщальшсть за виконання наказу покласти на начальника науково- 
дослщно'У частини Глову I. В.

Шдстаеа: наказ М1н!стерства освНи i науки УкраУни вщ 14.08.2020 р. № 1051.
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