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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Загальні відомості про проблеми і теми, які виконувалися в НДІ у
звітному році

2. Оцінка виконання плану НДР

3. Кількість співробітників, які брали участь у виконанні плану НДР

4. Кількість захищених докторських і кандидатських дисертацій

5. Найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних
досліджень і розробок

6. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі
природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення
світового рівня

7. Найважливіші результати прикладних досліджень,
конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити
підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування,
та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

8. Інші важливі досягнення у науково-дослідній діяльності

9. Недоліки в роботі та пропозиції щодо їх усунення

10. Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (премії, участь
у міжнародних конференціях, стажування).

ІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ВИКОНУВАЛИСЬ В НДІ У ПОТОЧНОМУ РОЦІ

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ,
ЩО ВИКОНУВАЛАСЯ НА КАФЕДРІ У ПОТОЧНОМУ РОЦІ

1. Відомості про теми та їх етапи, які виконувались в НДІ у поточному
році.

2. Перелік тем, що були припинені у поточному році, переведені до
розряду пошукових чи основних

3. Вчені звання, присуджені співробітникам у поточному році

4. Перелік наукових розробок, впроваджених у поточному році та
запропонованих до впровадження на державному рівні

5. Відомості про винахідницьку та раціоналізаторську діяльність НДІ у
поточному році



6. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що
здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук
України та національних галузевих академій наук

7. Заходи, здійснені спільно з Київською міською державною
адміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи
науковців для вирішення регіональних потреб

8. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність
студентів, молодих учених

9. Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними
партнерами (окремо по кожній країні)

10. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення
наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та
баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну
діяльність.

11. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень.

12. Список наукових праць, опублікованих у поточному році
співробітниками, аспірантами, здобувачами НДІ

13. Список статей, що підготовлені співробітниками, аспірантами,
здобувачами, студентами кафедри, які надруковані та прийняті до друку у
поточному році

14. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до
друку у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за
формою:



І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про науково-дослідну діяльність за 20__ рік

1. Загальні відомості про проблеми і теми, які виконувалися в НДІ

у звітному році (вказати назву роботи, керівника теми та

№ держреєстрації):

а) теми згідно Плану НДР на 2016-2020 роки;

б) теми, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;

в) госпдоговірні теми;

г) ініціативні теми.

2. Оцінка виконання плану НДР

(виконано, невиконано та причини невиконання)

3. Кількість співробітників, які брали участь у виконанні плану

НДР

Загальна кількість співробітників -

з них штатні працівники -

сумісники -

Загальна кількість виконавців НДР -

з них штатні працівники -

сумісники-

Список співробітників НДІ

№

п \п

ПІБ Вчене звання,
ступінь

Посада Штатні /

сумісники

1.

2.

Всього



4. Кількість захищених докторських і кандидатських дисертацій

Кількість захищених в спеціалізованих вчених радах НУФВСУ, з них:
докторських дисертацій -
кандидатських дисертацій -
Кількість захищених у спеціалізованих радах інших університетів, з них:
докторських дисертацій -
кандидатських дисертацій -
Дисертації, захищені співробітниками НДІ в НУФВСУ у поточному році

№ П.І.Б.
дисертанта

Науковий
керівник

(консультант)

Шиф
р

спец-
ті

Назва
роботи

Дата
захисту

Номер диплома
та дата

затвердження
МОН України

1.

2.
*Обов'язкові всі поля для заповнення

Дисертації, захищені співробітниками, аспірантами та здобувачами

НУФВСУ в інших установах у поточному році

№ П.І.Б.
дисертанта

Назва установи,
науковий керівник
(консультант)

Шифр
спец-
ті

Назва
роботи

Дата
захисту

Номер
диплома та

дата
затверджен

ня
МОН

України

1.

2.

*Обов'язкові всі поля для заповнення

5. Найвагоміші результати фундаментальних досліджень та
прикладних досліджень і розробок (зазначити 1 найвагоміший результат, вказати назву
теми, керівника, коротку характеристику одержаного наукового результату, не більше 10 рядків).

6. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі
природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові
досягнення світового рівня

а) важливі результати за усіма закінченими у 2019 році фундаментальними
науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету



(якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-
дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний
напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 07.09.2011 № 942;зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний
обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2019 рік; коротко описати одержаний
науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне
застосування);

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних
науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг
фінансування за повний період, зокрема на 2019 рік; коротко описати одержаний
науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне
застосування);

7. Найважливіші результати прикладних досліджень,
конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково
зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація,
випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

а) важливі результати за усіма закінченими у 2019 році прикладними науково-
дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо
таких не виконувалось, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних
робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям,
визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;
пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за
повний період, зокрема на 2019 рік; коротко описати одержаний науковий результат,
його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні
госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання);

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних
науково-дослідних робіт (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України
«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний
напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву
роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на
2019 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень,
значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів,
отриманих від їх виконання);

8. Інші важливі досягнення у науково-дослідній діяльності
(науково-методичне забезпечення збірних команд, надання науково-
методичної допомоги тощо)

9. Недоліки в роботі та пропозиції щодо їх усунення
Основні труднощі та недоліки в організації досліджень та

впровадження, пропозиції щодо їх усунення.
№
з/п

Недоліки в роботі Пропозиції щодо їх усунення

1.

2.



10. Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (премії,

участь у міжнародних конференціях, стажування) (до 5 рядків).



ІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ У 20__ РОЦІ

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ

1 Кількість співробітників, з них:

- штатних

- сумісників

2 Кількість співробітників-виконавців бюджетних НДР

3 Кількість аспірантів, які беруть участь у виконанні тем НДР
(з оплатою праці)

4 Кількість студентів, які беруть участь у виконанні тем НДР
(з оплатою праці)

5 Загальна кількість тем, які розробляє НДІ, з них:

- за спеціальністю 24.00.01

- за спеціальністю 24.00.02

- за спеціальністю 24.00.03

6 Загальний обсяг фінансування, тис.грн.

7 Кількість дисертацій, захищених співробітниками НДІ, з них:

- за спеціальністю 24.00.01

- за спеціальністю 24.00.02

- за спеціальністю 24.00.03

- ін. (вказати шифр спеціальності)

8 Кількість опублікованих наукових праць, з них:

- підручників

- навчальних посібників

- методичних посібників

- монографій / оформлених відповідно до вимог МОН України

- статей у зарубіжних виданнях



- статей у фахових виданнях, затверджених МОН України

- статей в інших виданнях

- тез доповідей

З них публікацій опублікованих у міжнародних наукометричних
базах даних:

- Scopus

- Web of Science

- для соціо-гуманітарних наук Copernicus

9 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних
баз даних:

- Scopus

- Web of Science

- для соціо-гуманітарних наук Copernicus

- в інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)

10 Кількість присвоєних вчених звань

11 Кількість наукових розробок, підтверджених актами впровадження

12 Кількість авторських свідоцтв

13 Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в
тому числі:

– патентів на винаходи в Україні

– патентів на винаходи за кордоном

14 Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

– патентів на винаходи в Україні

– патентів на винаходи за кордоном

15 Кількість договорів про творчу співпрацю (країни, організації,
інститути)

16 Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій,
симпозіумів):



– з них: всеукраїнських

– міжнародних

в тому числі: – які зареєстровані у МОН

17 Взято участь у виставках, всього

з них:– у національних

– у міжнародних

18 Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях,
симпозіумах), усього

з них:– всеукраїнських

– міжнародних

19 Кількість науковців, що отримували премії, з них:

(із зазначенням ПІБ)

– гранти Президента України

– премії Президента України

– премії Верховної Ради України

– премія Кабінету Міністрів України

– стипендії Верховної Ради України

– стипендії Кабінету Міністрів України для молодих
учених

20 Кількість медалей, урядових нагород (із зазначенням ПІБ)

21 Інші нагороди, дипломи, премії, грамоти (із зазначенням ПІБ)



ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО
ВИКОНУВАЛАСЯ В НДІ У ПОТОЧНОМУ РОЦІ

1. Відомості про теми та їх етапи, які виконувались в НДІ у поточному

році

Шифр
теми

Назва
теми

Керівник
теми

Етапи
виконання у
поточному

році

Термін виконання Кошто-
рисна

вартість,
тис. грн.

Початок
робіт по
темі

Закінчення

по
плану

факти-
чно

2. Перелік тем, що були припинені у поточному році, переведені до

розряду пошукових чи основних

№
з/п

Шифр
і

назва
теми

ПІБ
керівн
ика
теми

Термін і
початок
роботи

Фактичні
витрати

на
момент
припине
ння теми

Підстава для
припинення
розробки теми

(№ і дата
документу)

Пропозиції
щодо

використання
проміжних
результатів

1.

2.

3. Вчені звання, присуджені співробітникам у поточному році
№ п/п Прізвище, імя, по-батькові Звання Номер і дата диплома

1.

2.

Обов’язково надаються ксерокопії дипломів



4. Перелік наукових розробок, впроваджених у поточному році та

запропонованих до впровадження на державному рівні

№
з/п

Назва та
автори
розробки

Важливі показники,
які характеризують
рівень отриманого

наукового
результату;
переваги над
аналогами,
економічний,

соціальний ефект

Місце
впровадження

(назва
організації,
відомча

належність,
адреса)

Дата акту
впровадження

Практичні
результати, які

отримано
ВНЗ/науковою
установою від
впровадження
(обладнання,

обсяг
отриманих
коштів,

налагоджено
співпрацю для
подальшої

роботи тощо)

Увага!!! Обов'язкове заповнення усіх даних згідно таблиці. Особливу увагу
слід приділити 3-й та 6-й колонці. Надати копії актів впровадження,
авторських свідоцтв, патентів.

5. Відомості про винахідницьку та раціоналізаторську діяльність НДІ у

поточному році

№

з/п

Найменування
винаходів,
пропозицій

№ авторського
посвідчення

Авторський
колектив

В якому році
розроблено

Очікувани
й чи

отримани
й ефект

1.

6. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що

здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії

наук України та національних галузевих академій наук

(спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність,
стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ,
результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення
спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням,



шляхи вирішення цього питання; вказати усі установи, з якими заключено
угоди про співробітництво, № та термін дії угоди) (до 20 рядків)

7. Заходи, здійснені спільно з Київською міською державною
адміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи
науковців для вирішення регіональних потреб.

8. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність

студентів, молодих учених, які є співробітниками НДІ

Науково-дослідна робота студентів та молодих учених

НДІ за звітний період

Роки Кількість студентів,
які беруть участь у

наукових
дослідженнях в НДІ

Кількість молодих
учених, які працюють

в НДІ

Кількість молодих
учених, які

залишилися в НДІ
після закінчення
аспірантури

К-ть ПІБ К-ть ПІБ К-ть ПІБ

20__

9. Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними
партнерами (окремо по кожній країні)

(надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового
співробітництва установи: характеристику основних напрямів
міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх
успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

Країна
партнер (за
алфавітом)

Установа
- партнер

Тема
співробітництва

Документ, в
рамках якого
здійснюється

співробітництво,
термін його дії

Практичні
результати від
співробітництва

10. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення

наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової

періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про



патентно-ліцензійну діяльність (із зазначенням окремо кожної бази та

відповідного трафіка).

11. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень
Оновити дані про закупівлю за останній рік унікальних наукових

приладів та обладнання іноземного або вітчизняного виробництва вартістю
за формою:

№

з/п

Назва приладу (українською
мовою та мовою оригіналу) і
його марка, фірма-виробник,

країна походження

Науковий(і) напрям(и) та
структурний(і)

підрозділ(и) для якого
(яких) здійснено

закупівлю

Вартість,

тис. гривень

1 2 3 4

12. Список наукових праць, опублікованих у поточному році

співробітниками, аспірантами, здобувачами НДІ

Підручники

№
з/п

Автори Назва Назва видання, місто, де
опубліковано роботу

Рік видання, кількість
сторінок

1.

2.

Навчальні посібники

№
з/п

Автори Назва Назва видання, місто, де
опубліковано роботу

Рік видання, кількість
сторінок

1.

2.

Методичні посібники

№ Автори Назва Назва видання, місто, де Рік видання, кількість



з/п опубліковано роботу сторінок

1.

2.

Монографії (вказати які з них оформлені відповідно до вимог МОН України)

№
з/п

Автори Назва Назва видання, місто, де
опубліковано роботу

Рік видання,
кількість сторінок

1.

2.

(Надати ксерокопії та відсканований варіант у електронному виді титульних

аркушів і сторінки з зазначенням бібліографічного опису підручників,

посібників та монографій.)

Кількість публікацій, які надруковані науково-педагогічними працівниками
НДІ у 2019 році

№
з/
п

ПІБ посада

М
он
ог
ра
ф
ії

П
ід
ру
чн

ик
и

Н
ав
ча
ль
ні
по
сі
бн
ик

и

М
ет
од
ич

ні
по
сі
бн
ик

и

Т
ез
и

С
та
тт
і

Н
ау
ко
во
м
ет
ри
чн

а
ба
за
,

в
як
ій
за
ре
єс
тр
ов
ан
е

ви
да
нн

я
(S
co
pu
s,
W
eb

of
sc
ie
nc
e
РИ

Н
Ц
,I
nd
ex

C
op
er
ni
cu
sт

а
ан
ал
ог
іч
но
го

рі
вн
я)

ШТАТНІ
1
2
….

Всього публікацій

СУМІСНИКИ
1
2
….

Всього публікацій



13. Список статей, що підготовлені співробітниками, аспірантами, здобувачами, студентами кафедри, які

надруковані та прийняті до друку у поточному році

Надруковані статті

№ Автор Назва
роботи

Назва
видання,
номер
випуску

Кількість
сторінок
публікації

Вид публікації
(стаття, тези
та інше)

Вид
видання

Наукометрична
база
в якій

зареєстроване
видання (Scopus,
РИНЦ, Web of

science, для соціо-
гуманітарних

наук Copernicus та
аналогічного

рівня)

Наявність
імпакт
фактору

Кількість
цитувань

Штатні/
сумісники

ф
ах
ов
е

за
ру
бі
ж
не

ін
ш
е

Примітка:

1. Де вказується вид публікації, необхідно писати повністю словом :стаття, тези або інше.

2. Де вказується вид видання, необхідно писати повністю словом : фахове, зарубіжне, інше.

Обов'язковими є всі поля для заповнення!!!



Статті поданні до друку
№ Автор Назва

роботи
Назва
видання,
номер
випуску

Кількість
сторінок
публікації

Вид публікації
(стаття, тези

та ін.)

Вид
видання

Наукометрична
база
в якій

зареєстроване
видання

(Scopus, РИНЦ,
Web of science
та аналогічного

рівня)

Наявність
імпакт
фактору

Штатні/
сумісники

ф
ах
ов
е

за
ру
бі
ж
не

ін
ш
і

Обов'язковими є всі поля для заповнення!!!



14. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2019 році у зарубіжних виданнях,
які мають імпакт-фактор, за формою:

№
з/п

Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск, перша-
остання сторінки роботи

Статті

1

2

Статті, прийняті редакцією до друку

1

2

Обов'язковими є всі поля для заповнення!!!
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1. ЗМІСТ

2. СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

№ П.І.Б. Вчений ступінь,
звання

Посада Підпис

1

3. ТЕКСТ (в формі реферату)

4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
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