
Перелік документів  

для планування ініціативно-пошукової 

 науково-дослідної роботи  

 

 

1.  Реєстраційна карта (РК) 

2.  Тематична картка 

3.  Індивідуальні картки обліку НДР (оформлюються на кожного виконавця) 

4.  Заявка на планування ініціативно-пошукової НДР 

5.  Витяг з протоколу засідання вченої ради Університету 

6.  Витяг із протоколу експертної проблемної комісії Університету 

7.  Витяг із протоколу засідання комісії з питань етики  

8.  Витяг з протоколу засідання вченої ради ННІ 

9.  Витяг із протоколу засідання кафедри 

10.  Перелік засобів виміру 

11.  Завдання на патентно-інформаційний пошук 

12.  Звіт про патентні дослідження 

13.  Рецензії на заплановану ініціативно-пошукову НДР  

(зовнішня та внутрішня) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Проректор з наукової роботи МЄУ 

професор__________Л. Л. Давтян 

«_____»______________20___ року 

 

 

ЗАЯВКА  

на планування ініціативно-пошукової 

науково-дослідної роботи 
 

кафедри  

 ННІ 

 

 

1. Назва ініціативно-пошукової НДР, що планується: 

українською мовою  

 

 

англійською мовою  

 

 

УДК  

2. Наукова спеціальність:   

код  назва  

3. Термін виконання:  
 

4. Автори проекту розробки та відповідальні виконавці (наводяться дані 

про наукового керівника, відповідального виконавця та авторів проекту): 
 

Прізвище, ім'я,  

по батькові  

Науковий ступінь,  

місце роботи, посада, телефон,  

е-mail 

Індекс 

Хірша  

Підпис 

Науковий керівник:    
Науковий керівник: 
(другої кафедри, 
якщо тема 
планується двома 
кафедрами) 

   

Відповідальний 
виконавець: 

   

Відповідальний 
виконавець: 
(другої кафедри, 
якщо тема 
планується двома 
кафедрами) 

   

Виконавці:    
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5. Докторанти, аспіранти, пошукачі, які є співвиконавцями ініціативно-

пошукової НДР, що планується: 
 

Прізвище, ім'я,  

по батькові  

 

Назва дисертаційної 

роботи, термін 

виконання  

Науковий 

керівник/консультант: 

ПІБ, науковий ступінь,  

місце роботи  

   

   

   
 

6. Ключові слова проекту (до 7 слів): 

українською мовою  

 

англійською мовою  

 
 

7. Організації/установи-співвиконавці ініціативно-пошукової НДР, що 

планується (зовнішні):   
 

Повна назва організації, 

відомча підпорядкованість, 

підрозділ організації, ПІБ 

керівника підрозділу-

співвиконавця 

Поштова адреса 

Наявність договору про 

наукове співробітництво  

з НМАПО  

імені П.Л. Шупика  

(дата, копію додати) 

   

   
 

8. Міжнародні програми, в рамках яких буде виконуватися ініціативно-

пошукова НДР, що планується: 

   

   

   
 

9. Гранти, які вже отримані для підримки виконання ініціативно-

пошукової НДР, що планується: 

   

   

   
 

10. Пошук грантів для виконання ініціативно-пошукової НДР, що 

планується,  буде здійснюватися за наступними напрямками (ключові 

слова): 

українською мовою  

 

 

англійською мовою  
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11. Зміст проекту:  

11.1. мета наукових досліджень (чітко сформулювати мету проекту,  

яку проблему буде вирішено завдяки виконанню НДР та впровадженню її 

результатів): 

Українською мовою 

Англійською мовою 

 

11.2. завдання наукових досліджень:  

 

 

 

11.3. актуальність та важливість результатів, що очікуються  (1 сторінка): 

 

 

 

11.4. очікувана наукова новизна: 

 

 

 

11.5. перспективи впровадження в закладах охорони здоров'я (назва 

закладу): 

 

 

 

11.6. буде розроблено охоронних документів на об’єкти права 

інтелектуальної власності: 

 патентів України на винахід;  

 патентів України на корисну модель;  

 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; 

 інших (зазначити) 
 

12. Обґрунтування проекту: 

12.1. очікувані результати (отримання нових та удосконалення існуючих 

технологій діагностики, лікування та профілактики, проекти нормативно-

правових документів, методичних рекомендацій тощо): 

  

  

12.2. очікуване практичне значення: 

  

  

12.3. планується наукова продукція за весь період (кількість):  

нововведення  інформаційні листи  

методичні рекомендації  проекти нормативних документів  

монографії  атласи  довідники  
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наукові статті:  

- у виданнях України (наукометричні, рекомендовані МОН України):  

- у іноземних виданнях  в тому числі англійською мовою  

клінічні настанови, протоколи  

інші (вказати які, кількість)  

  

  
  
 

12.4. очікуваний економічний ефект від впровадження: 

  

  
 

12.5. очікуваний вплив на показники здоров’я населення: 

  

  
 

12.6. методи дослідження:  

  

  
 

12.7. стан розробки проблеми (надати характеристику результатів, отриманих 

іноземними фахівцями, які здійснюють подібні дослідження; вказати, які 

вітчизняні фахівці та наукові організації, крім заявників, здійснюють аналогічні 

дослідження; вказати, хто у світі, а також у країні займає лідируючі позиції з 

розробки цієї проблеми; 1 сторінка): 

  

  
 

12.8. досвід і доробок авторів (результати попередніх досліджень,  

які покладені в основу нової наукової роботи, вказати основні публікації 

авторського колективу за проблематикою роботи): 

  

  
 

13. Чи буде плануватися «Заявка (запит) на фінансування замовлення 

науково-дослідних робіт до МОЗ України» для отримання бюджетного  

фінансування: 

  
 
 

14. Дизайн дослідження: 

14.1. дизайн експериментального фрагменту (надати заявку на 

експериментальних тварин): 

  

  

  
 

14.2. дизайн клінічних досліджень: 
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14.3. розподіл обов’язків між керівником, відповідальним виконавцем, 

виконавцями (з урахуванням розділу роботи, наукових досліджень, які 

вони будуть проводити, наукової продукції): 
 

Прізвище, ім'я,  

по батькові  

Розділ роботи, наукових досліджень, 

які вони будуть проводити, характер 

та кількість наукової продукції,  

що буде розроблена 

Підпис 

Науковий керівник:   

Науковий керівник: 

(другої кафедри, якщо 

тема планується двома 

кафедрами) 

  

Відповідальний 

виконавець: 

  

Відповідальний 

виконавець: 

(другої кафедри, якщо 

тема планується двома 

кафедрами) 

  

Виконавці:   

   

   
 

14.4. наявність матеріально-технічної бази для виконання роботи: 

  

  

  
 

15. Календарний план виконання ініціативно-пошукової НДР 

(поквартальний план) на пять років: 
  

№ 

з/п 

Найменування 

етапу робіт 

Строки виконання. 

Початок-закінчення  

Очікувані результати.  

Науково-технічна продукція 

 планування  20___ 

(І-й рік) 

І-й квартал  

  2-й квартал  

  3-й квартал  

  

+ проміжний    

   звіт 

4-й квартал  

  20___ 

(ІІ-й рік) 

І-й квартал  

  2-й квартал  

  3-й квартал  

  

+ проміжний   

   звіт 

4-й квартал 
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  20___ 

(ІІІ-й 

рік) 

І-й квартал  

  2-й квартал  

  3-й квартал  

  

+ проміжний  

   звіт 

4-й квартал  

  20___ 

(ІV-й 

рік) 

І-й квартал  

  2-й квартал  

  3-й квартал  

  

+ проміжний   

   звіт 

4-й квартал  

  20___ 

(V-й 

рік) 

І-й квартал  

  2-й квартал  

  3-й квартал  

  

+заключний звіт 

4-й квартал  

 

 

 

 

Керівник НДР завідувач кафедри  підпис  

   

Відповідальний виконавець  підпис  

    

Розглянуто на засіданні кафедри  

 

«       » 20   р., протокол №  та рекомендовано 

до затвердження вченою радою інституту/факультету  

  

Розглянуто на засіданні вченої ради інституту/факультету  

 

«       » 20   р., протокол №  та рекомендовано 

до затвердження вченою радою академії.  

 

Затверджено на засіданні вченої ради МЄУ 

«       » 20   р., протокол №   
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МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

І НД ИВ ІД У АЛ Ь НА  КА РТ А  ОБ Л І КУ  

НА У К О В О - ДО С ЛІ Д НО Ї  РО Б О ТИ  

На _________ роки 
КАФЕДРА:_______________________________________________ 
Проблема:_______________________________________________(назва теми) 

____________________________________________________________________ 

Тема роботи або фрагмент__________(назва фрагменту, який буде виконувати аспірант 

чи співвиконавець) 

____________________________________________________________________ 

Виконавець:_________________________________________________________ 

Керівник роботи:____________________________________________________ 

Ким запропонована нова тема:________________________________________ 

Початок роботи:_____________________________________________________ 

Закінчення роботи згідно плану:_______________________________________ 

Фактичне завершення роботи:________________________________________ 

 
 

МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ТЕМИ 
 

СКІЛЬКИ І ЯКИХ БУДЕ ПРОВЕДЕНО 

ДОСЛІДЖЕНЬ:_____________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Які будуть застосовуватися методики. Строки виконання: 

_______________________________________________________________________ 

 

ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
(щорічно) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Перевірка виконання роботи__________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

АНОТАЦІЯ РОБОТИ 
 

Обґрунтування теми. Завдання роботи та її характер (клінічна, 

експериментальна тощо). Можливе наукове, практичне значення роботи 
 

Дата оформлення НДР в Університеті  _______________________________ 
 
Проректор з наукової роботи  

Міжнародного Європейського університету 

професор                                                                                           

Виконавець роботи 
 

Керівник роботи 
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ТЕМАТИЧНА КАРТА 
01. № держ. реєстрації 03. Державна 04.Міжнародна 

02. Дата реєстрації УДК 

 

05. Назва теми 

 

06. Анотація (стисла) 

 

07. Характер роботи  НДР  ОКР 

 

08. Термін виконання: 

клінічний початок 

 
закінчення 

 
09. Організація виконавець 

 
10. Міністерство (відомство) 

 
11. Замовник якщо бюджетна тема – МОЗ; ініціативно-пошукова - МЄУ 

 

12. Кошторисна вартість 

(в тис. грн.) 

 

13. Джерело 

фінансування: 

14. План 

 Бюджет Госпдог. Дод. асåигн. Основний Ініціативний 

15. Підстава КМ України, НАН України, МОЗ України, НАМН України  

16. Програма робіт 

Міжнародна Міжгалузева Галузева Установча 

 

17. Організації-співвиконавці 

 

 

 

 

 

 

18. Ступінь зайнятості по темі, В с ь о г о 

в тому числі: Докт. наук Канд. наук Без ступеня 

Зав. відділу, кафедри, відділення, лабораторії    

С.н.с., доценти, с. викладачі, провідні 

інженери 

   

М.н.с., асистенти, викладачі, ст. інженери    

Інженери, лікарі, аспіранти, стажисти, інші 

фахівці з вищою освітою 

   

Ст. техніки, лаборанти, інший допоміжний 

персонал 

Всього фізичних осіб 

   

   

19. Патентно-інформаційний пошук (вказати країну і глибину пошуку) 
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20. Патентна експертиза 

Тема охороноспроможна 

Тема неохороноспроможна 

21. Дисертації 

 Докторські 

 

Кандидатські 

 

22. Міжнародне співробітництво (вписати назву країни) 

Інші країни 

 

23. Посада Прізвище, ім'я та по 

батькові 
Вчений ступінь,  звання Підпис 

Керівник установи / проректор з наукової 

роботи 
Савичук Н.О. д.мед.н., професор 

 

Керівник теми    

Відповідальний виконавець    

Керівник відділу інформації    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


