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конкурсних відборів проектів наукових досліджень і розробок, Статутом 

Університету, Положенням про наукову діяльність, науково-технічну та 

інноваційну діяльність у Мелітопольському державному педагогічному 

університеті імені Богдана Хмельницького.  

1.2. Порядок проведення першого етапу конкурсів наукових проектів, що 

подаються творчими науковими колективами Університету та окремими 

науково-педагогічними працівниками, як запит стосовно грантової підтримки: 

− фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі 

природничих, технічних і соціо-гуманітарних наук за визначеними в 

Університеті науковими, тематичними, міждисциплінарними напрямами; 

− наукових досліджень молодих вчених; 

− наукових досліджень докторів наук відповідно до указу Президента 

України «Про Положення про  щорічні гранти Президента України докторам 

наук для здійснення наукових досліджень» від 17 червня 2009 р. № 446/2009. 

 

2. Організація та проведення першого етапу конкурсу 

2.1. Усі допущені до першого етапу конкурсу заявки наукових проектів 

проходять експертизу відповідно до Закону України “Про наукову і науково-

технічну експертизу”. Інформація про зміст проектів і про проходження 

експертизи є строго конфіденційною. Науково-технічна експертна комісія 

Університету не має права її розголошувати. Перелік підтриманих проектів на 

першому етапі конкурсу затверджуються на засіданні Вченої ради 

Університету. За підсумками першого етапу конкурсу претензії науково-

технічна експертна комісія до розгляду не приймає. Університет не надає 

авторам проекту інформацію про причини відхилення проекту та не 

ознайомлює авторів із письмовими коментарями експертів. 

2.2. Порядок проведення експертної оцінки наукових проектів. 

2.2.1. Процедура розгляду поданих на перший етап конкурсу запитів 

наукових проектів передбачає такі етапи:  
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− реєстрація запитів;  

− наукова експертиза наукових проектів;  

− визначення рейтингу наукових проектів. 

2.2.2. Реєстрація запитів наукових проектів для їх участі в конкурсі 

здійснюється за формальними ознаками відповідно до вимог Міністерства 

освіти і науки України (відповідність поданих документів умовам конкурсу).  

Підставою для відмови в реєстрації запиту, що бере участь у конкурсі, 

може бути невідповідність змісту наукового проекту визначеним в Університеті 

науковим напрямам або затвердженим вимогам щодо оформлення та терміну 

подання запиту. 

2.2.3. Оцінка наукових проектів здійснюється автономно членами 

науково-технічної експертної комісії Університету і проводиться відповідно до 

Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу”. 

2.2.4. Показники та процедури оцінювання проектів наукових досліджень 

розробляються в процесі сумісного обговорення членами науково-технічної 

експертної комісії та узгоджуються на її засіданні із врахуванням змістовних 

показників проекту, наукометричних показників авторів проекту, наукового 

доробку та досвіду авторів за напрямом проекту, очікуваними результатами за 

тематикою проекту, загальним рівнем та сумою показників та коментарями 

експерта, що представлено у формі науково-експертного висновку з 

оцінювання проекту фундаментального/прикладного дослідження, 

затвердженого наказом МОН України від 31 жовтня 2016 р. № 1296 “Про 

затвердження переліку проектів фундаментальних і прикладних досліджень та 

науково-технічних (експериментальних) розробок”. Якщо проект за 

змістовними показниками одержує сумарний бал менше 15 балів або має оцінку 

«0» хоча б в одному з пунктів, що розкривають актуальність проекту, повноту 

обґрунтування проблеми, теми, предмету, основних ідей, мети і завдань 

дослідження, наукову новизну та оригінальність очікуваних результатів, 

методологічну та практичну цінність, він вважається незадовільним та 
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оцінюється у 0 балів незалежно від оцінок наукометричних показників авторів 

проекту, наукового доробку та досвіду авторів за напрямом проекту, 

очікуваних результатів за тематикою проекту.  

Загальна підсумкова оцінка проекту складається зі середньозваженої 

оцінки, що визначається діленням загальної суми балів на загальну кількість 

оцінок експертів.  

Науковий проект оцінюється за напрямом не менш, ніж двома 

експертами, які готують окремі експертні висновки. Якщо розбіжність в оцінках 

експертів складає понад 30 % від загальної кількості балів, зазначених у формі 

науково-експертного висновку з оцінювання проекту, науково-технічна 

експертна комісія приймає рішення про залучення додаткового експерта з числа 

як співробітників університету, так і представників інших вищих навчальних 

закладів або наукових установ. 

Члени науково-технічної експертної комісії не можуть проводити 

експертизу проектів, в яких вони є членами авторських колективів. 

Рішення науково-технічної експертної комісії приймається простою 

більшістю голосів від її загального складу. На засіданні науково-технічної 

експертної комісії приймають участь лише її члени. 

2.2.5. Визначення рейтингу поданих на конкурс наукових проектів 

здійснюється відповідно до результатів проведеної наукової експертизи. 

Інформація щодо визначення рейтингу наукових проектів оголошується на 

Вченій раді Університету, яка приймає остаточне рішення щодо участі 

рекомендованих експертною комісією кращих проектів у другому етапі 

конкурсу. 

2.2.6. Вчена рада Університету заслуховує Голову науково-технічної 

експертної комісії (або заступника) з інформацією щодо результатів проведення 

першого етапу конкурсу та узгоджує обсяги фінансування у кошторисній 

вартості наукових проектів для подальшого подання на другий етап Конкурсу.  




