
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В.Н. КАРАЗІНА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

_30.11.2016_ м. Харків       №__0301-07/05 

 

Про підсумки наукової, науково-технічної  

та інноваційної діяльності за 2016 рік 

 

Для підведення підсумків наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності Університету за 2016 рік, контролю за якістю та своєчасним 

виконанням науково-дослідних робіт 

ПРОПОНУЮ: 

1. До науково-інформаційного відділу університету подати  

до 20-го грудня 2016 року  наступні матеріали: 

1.1. Заключні звіти за завершеними у 2016 році науково-дослідними 

роботами та роботами, які виконувались у межах робочого часу науково-

педагогічних працівників (1 примірник разом з двома титульними листами і 

двома списками виконавців й  електронні варіанти звіту). 

1.2.  Проміжні звіти за перехідними на 2017 рік  НДР у паперовому та 

електронному вигляді згідно з методичними рекомендаціями УкрІНТЕІ 

2010 року, п. 1.5, згідно якого «необхідність проведення щорічного аналізу 

результативності наукової (науково-технічної) діяльності і ефективності 

використання бюджетних коштів потребує від виконавців НДДКР щорічного 

звітування про виконання наукових робіт і оформлення ОК і ІК НТП незалежно 

від виду звіту (заключний чи проміжний)». 

1.3. Акти впровадження або використання результатів завершених у 

2016 році держбюджетних науково-дослідних робіт (додаток).  

2. Контроль за виконанням покласти на начальника науково-дослідної 

частини університету. 

 

Проректор з наукової роботи     В.О. Катрич 
 

 

Проект вносить: 

Учений секретар НДЧ  

                          А.В. Пантелеймонов 



 

Додаток  

 АКТ 

впровадження результатів науково-дослідної роботи 

  

Даним актом підтверджується, що результати   науково-дослідної роботи                                 

 __________________________________________________________________ 
(назва НДР згідно з планом  НДР університету, номер держреєстрації) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

__яка виконується Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, науковим 

керівником якої є  ________________________________________ 

                                                                                 (прізвище, им'я, по-батькові) 

Впроваджено__________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

                                                 (назва организації де призводиться впровадження) 

Термін впровадження _________________________________________________ 

                (рік, місяць) 

Форма впроваджених результатів. Якщо виконувалася госпдоговірна робота, вказати її назву, 

замовника, обсяг отриманих коштів, основні результати___________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                   (методики, системи, прилади, технологичні процеси та ін.,  їх назва) 

Характеристика масштабу впровадження__________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                           (унікальне, одиночне, партія, массове, серіийне) 

Новизна впроваджених результатів_______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______(нове, модифікація, модернизація  

Ефективність впровадження: 

З соціальним, економічним і науково-технічним ефектом_____________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

  М.П.   від університету       М.П.   від организації 

Проректор з наукової роботи______________             Керівник организації_______   

                                                                            (підпис)                                                                                    (підпис)  

     Керівник НДР______________ 

                (підпис) 

 


