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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
  

1.1. Положення про порядок виконання ініціативних кафедральних науково-
дослідних робіт у Національному університеті «Чернігівська політехніка» (далі – 
Положення) установлює загальні вимоги щодо організації та порядку виконання 
науково-дослідних робіт (НДР), які плануються науково-педагогічними 
працівниками кафедр у  Національному університеті «Чернігівська політехніка» 
(далі – Університет) і виконуються в межах основного робочого часу.  

1.2. Положення розроблено відповідно до вимог Законів України «Про вищу 
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки», нормативних документів МОН України. 

1.3. У цьому Положенні є посилання на такі стандарти та нормативні документи 
Міністерства освіти і науки України та Кабінету Міністрів України:  

 - Закон України «Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-
18#Text; 

- Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text; 

- Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих 
навчальних закладах III та IV рівнів акредитації https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/z1197-06#Text; 

- ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. 
Структура і правила оформлення 
http://www.knmu.kharkov.ua/attachments/3659_3008-2015.PDF 

- ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 
Загальні вимоги та правила складання»;  

- Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, 
дослідно-конструкторських робіт і дисертацій (затверджений наказом МОН України 
від 27.10.2008 р. №977); https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0312-09#Text . 

- Національний класифікатор України. Рубрикатор науково-технічної 
інформації  ДК 022:2008. 
http://www.uintei.kiev.ua/sites/default/files/rubrykator_nti_dk_022_2008_oz.pdf 

 
 

2. ВИЗНАЧЕННЯ 
  

У цьому Положенні використано такі основні терміни:  
- ініціативна кафедральна науково-дослідна робота – робота, яка ініціюється 

науково-педагогічними працівниками кафедри і виконується в межах  основного 
робочого часу науково-педагогічних працівників;  

- науково-педагогічний працівник – вчений, який за основним місцем  роботи  
займається професійно-педагогічною та науковою або науково-технічною 
діяльністю у закладах вищої освіти та закладах післядипломної освіти (за Законом 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність»);  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/z1197-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/z1197-06#Text
http://www.knmu.kharkov.ua/attachments/3659_3008-2015.PDF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0312-09#Text
http://www.uintei.kiev.ua/sites/default/files/rubrykator_nti_dk_022_2008_oz.pdf


    
  

3 
 

- науково-технічний звіт про НДР – сукупність документів, які містять 
систематизовану інформацію про НДР та (або) її етапи; 

- наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 
одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами 
якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження; 

- науковий результат - нове наукове знання, одержане в процесі 
фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях 
інформації. Науковий результат може бути у формі звіту, опублікованої наукової 
статті, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, 
монографічного дослідження, наукового відкриття, проекту нормативно-правового 
акту, нормативного документа або науково-методичних документів, підготовка яких 
потребує проведення відповідних наукових досліджень або містить наукову 
складову, тощо;   

- науково-організаційна діяльність - діяльність, спрямована на методичне, 
організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-
педагогічної діяльності; 

- науково-технічний (прикладний) результат - одержані під час проведення 
прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) 
розробок нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, 
технології, системи, нові або істотно вдосконалені послуги, введені в дію нові 
конструктивні чи технологічні рішення, завершені випробування, розробки, що 
впроваджені або можуть бути впроваджені в суспільну практику. Науково-технічний 
(прикладний) результат може бути у формі ескізного проекту, експериментального 
(дослідного) зразка або його діючої моделі, конструкторської або технологічної 
документації на науково-технічну продукцію, дослідного зразка, проекту 
нормативно-правового акту, нормативного документа або науково-методичних 
документів тощо ; 

 - прикладні наукові дослідження - теоретичні та експериментальні наукові 
дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань для практичних 
цілей. Результатом прикладних наукових досліджень є нові знання, призначені для 
створення нових або вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, 
методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо виконання актуальних 
науково-технічних та суспільних завдань. Прикладні дослідження визначають 
можливі шляхи використання результатів фундаментальних наукових досліджень, 
нові методи розв’язання проблем, сформульованих раніше; 

- фундаментальні наукові дослідження - теоретичні та експериментальні 
наукові дослідження, спрямовані на одержання нових знань про закономірності 
організації та розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язків. Результатом 
фундаментальних наукових досліджень є гіпотези, теорії, нові методи пізнання, 
відкриття законів природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення 
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закономірностей розвитку суспільства тощо, які не орієнтовані на безпосереднє 
практичне використання у сфері економіки.1 

 
2.1. СКОРОЧЕННЯ 

   
ДСТУ   – державний стандарт України  
НДР   – науково-дослідна робота  
НПП  – науково-педагогічний працівник 
УкрІНТЕІ – ДНУ «Український інститут науково-технічної та 

економічної інформації» 
ЗВО –  заклад вищої освіти 

 

 
 

3. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ НДР 
   

3.1.Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність науково-педагогічних 
працівників кафедр Університету є невід’ємною складовою частиною навчального 
процесу і здійснюється в межах основного робочого часу (розділ ХІ Закону України 
«Про вищу освіту»).  

 

3.2. Ініціативні кафедральні НДР виконуються на підставі затвердженого 
ректором Університету тематичного плану  на поточний навчальний рік.  

Тематичний план формується за пропозиціями провідних вчених кафедр 
Університету.  

 

3.3. Проєкти НДР, ініційованих науково-педагогічними працівниками, 
розглядаються на засіданнях кафедри.  

 

3.4. На підставі наданих проєктів тематичних планів кафедр формується 
проєкт тематичного плану НДР Університету, який розглядається та затверджується 
на засіданні Вченої ради Університету. 

 

3.5. НДР, включені до тематичного плану, підлягають обов’язковій державній 
реєстрації в УкрІНТЕІ (реєстрація здійснюється он-лайн у  особистому кабінеті 
Університету). 

 

Організаційні заходи та  методологічне забезпечення формування тематичного 
плану, методологічне забезпечення державної реєстрації та обліку НДР  здійснює 
відділ підготовки науково-педагогічних кадрів.  

 

                                           
1 (за Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», р.1, ст.1: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
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3.6. Державна реєстрація та облік відкритих НДР регламентується 
нормативним документом «Порядок державної реєстрації та обліку відкритих 
науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій».  

 

3.7. Науковий керівник (відповідальний виконавець) у 30-денний строк від дня 
закінчення НДР подає узгоджений у відділі підготовки науково-педагогічних кадрів 
комплект звітної документації  для реєстрації у  УкрІНТЕІ (див. Додатки). 

 
3.8. По закінченні НДР складається науково-технічний звіт. Структура, 

викладення, узгодження та затвердження науково-технічного звіту виконання НДР 
регламентуються ДСТУ 3008:2015. 

Подання звіту про  НДР  є  обов'язковим.  Подання заявки на винахід, факт 
публікації статті та депонування рукопису, захист дисертації,  не звільняють  
виконавців  НДР від подання звітних документів до УкрІНТЕІ.  

Обсяг звіту визначає науковий керівник.  
Зразок титульного аркушу та списку авторів звіту наведено в додатку 3. 
Науково-технічна рада затверджує  звіти про виконання НДР з 

представленими науковими, науково-технічними результатами. 
 
3.9. До звіту додаються:  

- копії актів впровадження;   
- перелік публікацій, заявок на винахід, патентів тощо;  
- інноваційні пропозиції. 

 

3.10.  Для  реєстрації НДР  у УкрІНТЕІ надається витяг з протоколу засідання 
кафедри про рішення щодо відкриття роботи у якому зазначаються мета роботи,  
терміни виконання роботи, призначення наукового керівника, відповідального 
виконавця, перелік виконавців. До форми реєстраційної картки  додано можливість 
внесення кількох керівників роботи. 

Дії, що пов’язані із змінами у  подальшому виконанні роботи  (зміна керівника, 
термінів виконання, назви роботи і т.д.) розглядаються на засіданні кафедри і 
затверджуються протоколом засідання кафедри. 

 

3.11. Науково-технічна продукція, створена за результатами виконання НДР, є 
інтелектуальною власністю Університету. 

 
4. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ НДР 

 
 Прикладні наукові дослідження виконуються - 2 роки,  фундаментальні 

дослідження - 3 роки. 
При необхідності продовження термінів виконання НДР надається службова 

записка  проректору з наукової роботи  з обґрунтуванням необхідності продовження. 
Керівник роботи подає до відділу підготовки науково-педагогічних кадрів 

заключний звіт про виконання НДР, оформлений відповідно до ДСТУ 3008:2015. 
Звіт затверджується на науково-технічній раді.  
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5. ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАУКОВОГО 
КЕРІВНИКА ТА ВИКОНАВЦІВ ІНІЦІАТИВНИХ КАФЕДРАЛЬНИХ НДР 

 
5.1. Науковий керівник визначає нові напрями досліджень у відповідності до 

Закону України  «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні».  
5.2. Науковий керівник готує проєкт НДР для розгляду та затвердження на 

засіданні кафедри. 
5.3. Науковий керівник визначає перелік і обсяг робіт окремих етапів НДР, їх 

зміст та очікувані результати.  
5.4. Науковий керівник має право залучати до виконання НДР НПП  інших 

підрозділів університету та фахівців інших ЗВО (на підставі договорів про 
співробітництво).  

5.5. Науковий керівник має право залучати до виконання здобувачів вищої 
освіти, аспірантів. 

5.6. Науковий керівник та виконавці несуть  відповідальність за:  
-  рівень наукових досліджень;  

- додержання вимог чинних в Україні державних стандартів,  
нормативних документів МОН України;  

- додержання виконавцями НДР правил безпечних умов праці, 
виробничої санітарії та пожежної безпеки;  

- своєчасне та якісне оформлення супроводжувальної документації 
виконання НДР.  
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ДОДАТОК 1 
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ  

(НАДАЄТЬСЯ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ В СИСТЕМУ УкрІНТЕІ ) 
Регламентується нормативним документом «Порядок державної реєстрації та обліку 

відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» 
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0312-09) 

 
 
НАЗВА РОБОТИ  (1 - українською мовою,  2 - англійською мовою) До 1000   символів 
 
1. українською мовою (до 1000   символів) 
 
2. англійською мовою (до 1000   символів) 
 
 
ПІДСТАВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ (оберіть необхідне та внесіть у 
поле) 

- договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук 
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР) 

- договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, 
концерном тощо) 

- договір із закордонним замовником 
- власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця 

НДР або безкоштовно) 
- договір з фізичною особою. Замовником НДР (ДКР) виступає фізична особа, за рахунок 

коштів якої виконується робота 
 
Наприклад: договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук 
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР 
НАПРЯМ ФІНАНСУВАННЯ (оберіть необхідне) 

- фундаментальні дослідження 
 - прикладні дослідження і розробки 
- виконання робіт за державними цільовими програмами 
- розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням 
 - програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва 

 - фінансова підтримка розвитку інфраструктури та матеріально-технічної бази наукової 
діяльності - інше 
Наприклад:  прикладні дослідження і розробки 

 
  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0312-09
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Продовження додатка 1 
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ (оберіть необхідне) 

- кошти держбюджету 
-  кошти місцевого бюджету 
- кошти підприємств, установ, організацій України 
 - кошти замовників іноземних держав 
 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання 

ініціативних робіт 
 - кошти інших джерел 
- безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо) – для 

кафедральних НДР 
 
КОД БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ (КПКВК) 
(2201040 - фінансування наукових досліджень і розробок за рахунок бюджетних коштів ) 
 
ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ (ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ НДР) 
Увага! В реєстраційній картці вказується планове фінансування (узгоджене з відділом 
НДЧ). Ця сума в подальшому може бути змінена. В обліковій картці зазначається фактичне 
фінансування по кожному етапу. 
 
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.):  
У тому числі по роках (тис. грн.) 
2021  
2022  
2023  
ЗАМОВНИК (підкресліть необхідне) 
Для бюджетних НДР: Міністерство освіти і науки України  
Для кафедральних НДР: НУ «Чернігівська політехніка» 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТИ 
МЕТА  РОБОТИ  
1. українською мовою (до 2000  символів) 
 
2.  англійською мовою (до 2000 символів) 
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Продовження додатка 1 
 
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ НАПРЯМ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ* - Тільки для НДР за бюджетні кошти 
 (підкресліть необхідне)  
* перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF#n15 

1) фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку 
науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського 
потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку 
суспільства і держави; 

2) інформаційні та комунікаційні технології 
3) енергетика та енергоефективність 
4) раціональне природокористування 
5)науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших 

захворювань 
6) нові речовини і матеріали 
 

Наприклад: науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших 
захворювань 
 
СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ -  окрім   НДР, що виконуються за бюджетні кошти 
(підкресліть необхідне)  

• Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження 
енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних 
джерел енергії 

• Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, 
ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки 

• Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, 
створення індустрії наноматеріалів та анотехнологій 

• Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу 
• Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного 

обслуговування, лікування, фармацевтики 
• Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони 

навколишнього природного середовища 
• Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки 
• Інше (якщо обираєте інше, необхідно описати) : 
 

ВИД РОБОТИ (підкресліть необхідне)  
фундаментальна 
прикладна 
науково-технічна розробка 
науково-технічні послуги  

 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF#n15
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Продовження додатка 1 
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  (оберіть всі потрібні, підкресліть) 

Вироби технічні 
Технології 
Матеріали 
Сорти рослин 
Породи тварин 
Методи, теорії 
Нормативні документи 
Методичні документи 
Програмні продукти 
Аналітичні матеріали 

       Інше (якщо обираєте інше, необхідно описати): 
 
ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ (довільний текст до 150 знаків з пробілами) 
Або можна вибрати із КВЕД http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html  (Наприклад: 72.1 Дослідження 
й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, 72.2 Дослідження й 
експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук, 85.42 Вища освіта). 

 
ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
Початок, закінчення -  (місяць, рік) 
Початок – 
Закінчення – 
НАЗВА ЕТАПУ (ЕТАПІВ)  РОБОТИ  
(назва етапу не повинна перевищувати 100 знаків) 
Номер 
етапу 

Початок Закінчення Назва етапу 

1    
2    
 Індекс УДК 
 http://www.udcsummary.info/php/index.php?tag=1&lang=uk УДК 
Керівник (керівники) роботи 
ПІБ повністю  1. українською, 2.  англійською. 
1 
2 

 
Науковий ступінь, вчене звання 
керівника роботи 

 

Відповідальний за підготовку реєстраційних документів:  (прізвище, ім'я, по батькові, 
телефон) 
 

 
Підпис 
  

http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/72/KVED10_72_1.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/72/KVED10_72_2.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/85/KVED10_85_42.html
http://www.udcsummary.info/php/index.php?tag=1&lang=uk
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ДОДАТОК 2 
ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ У ОБЛІКОВІЙ  КАРТЦІ   

(НАДАЄТЬСЯ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ В СИСТЕМУ УкрІНТЕІ ) 
 

Регламентується нормативним документом «Порядок державної реєстрації та обліку 
відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» 
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0312-09) 
 

ОБЛІКОВА КАРТКА НДР  
 

Назва НДР 
 
Державний реєстраційний номер -   
Порядковий номер етапу -2 
початок та закінчення  етапу 
вид етапу (заключний, проміжний) 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАВЦЯ  
Код  за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) 05460798 
Повне найменування юридичної особи  (або П.І.Б.)  
(1 – українською мовою, 2 – англійською мовою): 
Назва організації:  Національний університет «Чернігівська політехніка» 
Назва організації англійською: Chernihiv Polytechnic National University 
Код ЄДРПОУ: 05460798 
Форма власності:  Державна 
Розмір організації-виконавця: понад 500 співробітників 
Співвиконавці (якщо зазначені  співвиконавці  у РК, вони окремо заповнюють  свою облікову 
картку) 
Телефон/Факс:  Тел.: (04622) 665-103; Факс: (04622) 665-105 
E-mail/WWW  E-mail: cstu@stu.cn.ua/ www: stu.cn.ua   

Відомча підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України 
Сектор науки: ВУЗ 
Місцезнаходження (місце проживання): 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 
ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РЕЗУЛЬТАТІВ НДР (ДКР) 
Код за ЄДРПОУ  
Повне найменування юридичної особи  
Скорочене найменування юридичної особи     
Місцезнаходження (місце проживання)  
Телефон/Факс  
E-mail/WWW    
Відомча підпорядкованість  

 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0312-09
mailto:cstu@stu.cn.ua
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Продовження додатка 2 
ДЖЕРЕЛА, НАПРЯМИ ТА ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ НДДКР (для 
бюджетних) 
КПКВК - 
Напрям фінансування - 
Фактичні обсяги фінансування, 
тис.грн 

 

Код джерела фінансування  
Обсяг фінансування у звітному 
році 

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО НДДКР 
Назва роботи (1 – українською мовою; 2 -  англійською мовою) 
1. 
2. 
РЕФЕРАТ 
Реферат українською мовою; англійською мовою (до 1 сторінки аркушу формату А4) 
1 (укр.) 
2.(англ.) 
ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ПРОДУКЦІЮ (НТП) 
(зазначається, що отримали у результаті виконання роботи. Дивитись інформацію у РК – 
очікувані результати):  
Назва НТП українською: 
Назва НТП англійською:  
 
ОПИС НТП 
 
ВИРОБНИК ПРОДУКЦІЇ: НУ «Чернігівська політехніка» 
 
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  (оберіть всі потрібні) 

Технології 
Матеріали 
Сорти рослин 
Породи тварин 
Методи, теорії 
Нормативні документи 
Методичні документи 
Програмні продукти 
Аналітичні матеріали 
Інше – розписати 

 
ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ (по КВЕД, або довільний текст) 
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Продовження додатка 2 
Соціально-економічна спрямованість НТП  (оберіть всі потрібні) 

• Створення принципово нової продукції (матеріалів, технологій тощо) для 
забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту 

• Збільшення обсягів виробництва 
• Поліпшення стану навколишнього середовища 
• Економія енергоресурсів 
• Економія матеріалів 
• Зменшення зносу обладнання 
• Підвищення продуктивності праці 
• Поліпшення якості життя та здоров'я населення, ефективності діагностики та 

лікування хворих 
• Підвищення автоматизації виробничих процесів 
• Забезпечення промисловості чи населення новим видом інформаційно-

комунікаційних послуг 
• Інше _  Якщо інше (розписати) 

 
Стадія завершеності НТП (оберіть всі потрібні) 

•  Ідея, концепція 
• звіт по НДДКР 
• Експериментальний (макетний зразок) 
• Дослідний зразок 
• Конструкторська та технологічна документація 
• Промисловий зразок 
• Дрібносерійне виробництво 
• Серійне виробництво 
• Інше _ Якщо інше (описати) 

 
НТП  
• Впроваджена (наявність довідок  про впровадження). 
• Не впроваджена 
•  Інше _ (якщо інше - розписати) 
 
СПОЖИВАЧІ ПРОДУКЦІЇ   
(Наприклад: ВНЗ, установи...) 
 
ПЕРСПЕКТИВНІ РИНКИ (Наприклад: Україна, зарубіжні країни…) 
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Продовження додатка 2 
 

• ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (оберіть всі потрібні) 
• Є ліцензійна угода 
• Отримано патент 
•  «Ноу-хау» 
•  За договорами 
• Подано заявку на видачу охоронного документу 
• В Україні 
• За кордоном 
• Інше 

 
• ФОРМИ ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ПРОДУКЦІЇ (оберіть всі потрібні) 

 
• Продаж ліцензії 
• Продаж «Ноу-хау» 
• Продаж патента 
• Продаж продукції 
• Навчання персоналу 
•  Інвестиції 
• Спільні НДДКР 
• Спільне виробництво 
• Інше 

 
Бібліографічний опис  
(статей, монографій,  нормативно-технічної документації тощо) 
 
Якщо результати НДР (ДКР) опубліковані, депоновані, захищені патентом або її результатом є тиражований 
нормативно-технічний чи інструктивно-методичний документ (його проєкт), то в цьому полі зазначається 
бібліографічний опис (кожен додається окремо) відповідних документів (публікацій).  
 
Бібліографічний опис названих джерел інформації повинен відповідати вимогам чинного законодавства 
України зі стандартизації (ДСТУ 8302:2015) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
Індекс УДК  переноситься із РК: 
Коди тематичних рубрик переноситься із РК 
Керівник роботи (прізвище, ім'я, по батькові  повністю) (1 – українською мовою, 2 – 
англійською мовою) 
1 – українською мовою, 
2 – англійською мовою 
Науковий ступінь, вчене звання керівника роботи: 
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Продовження додатка 2 
 
СПИСОК ВИКОНАВЦІВ  
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) Науковий ступінь, вчене 

звання 
1  
2  
2  
  
Відповідальний за підготовку документів (прізвище, ім’я, по батькові) 
Телефон       
Підпис 
Дата 
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ДОДАТОК 3 
УДК __________ 
№ держреєстрації __________ 

 
Міністерство освіти і науки України  

Національний університет  «Чернігівська Політехніка» 
14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95,  

тел. (+380 0462) 665-103; +38(0462) 665-105; е-mail:  cstu@stu.cn.ua 
 
 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з наукової роботи 
Національного університету  
«Чернігівська політехніка» 
д-р  екон. наук, професор 
 
_________________ В.Г. Маргасова  
 
«___» ________________ 20_ р. 

 
 

ЗВІТ  
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ  

____________________________________________________ 
(назва роботи)  

 
_____________________________________________________________________ 

(вид звіту – проміжний, заключний) 
 
 

Науковий керівник  роботи 
(наук. ступінь, вчене звання)     
  
Відповідальний виконавець  
 (наук. ступінь, звання)   

 
Підпис                          ПІБ 

 
 

підпис 

  
 
 
 

20___  
  

Рукопис закінчено  „____”_______ 20__р. 
Результати цієї роботи  розглянуто на засіданні науково-технічної ради 

протокол  від  ___   ________    20__ р.    №___   

mailto:cstu@stu.cn.ua
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Продовження додатка 3 
СПИСОК АВТОРІВ 

 

Керівник НДР, посада, 
науковий  ступінь, вчене 
звання 
 

Підпис Ініціали, Прізвище  

Відповідальний 
виконавець (якщо є) 
посада, науковий  
ступінь, вчене звання) 
 

Підпис Ініціали, Прізвище 

Доцент кафедри (посада, 
науковий  ступінь, вчене 
звання) 
 

Підпис Ініціали, Прізвище 
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Продовження додатка 3 
РЕФЕРАТ 

(500 слів) 

Звіт з НДР викладений на 300 стор.,  2 таблиці, 23 рисунків, 28 джерела 

використаної літератури. 

 

Мета роботи –  

 

Об’єкт дослідження –  

 

Предмет дослідження –  

 

 
 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

БЖ – блоку живлення 

БЗ – блоку контролера заряду  

К – ключ ввімкнення живлення 

КЗ – коротке замикання 
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Продовження додатка 3 
ЗМІСТ 

 
ВСТУП………………………………………………………… .стор. 

 
РОЗДІЛ 1.  
1.1.  
1.2. 
1.3.               
 
РОЗДІЛ 2.  
2.1.  
2.2. 
2.3. 

 
 
РОЗДІЛ 3.  
3.1. 
3.2. 
3.3. 

 
ВИСНОВКИ 

 
 
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  
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