Заповнення усіх пунктів є обов’язковою умовою для реєстрації в
УкрІНТЕІ!!!
Реєстраційна картка НДР
Строки виконання НДР: початок

закінчення______

Назва етапу:
Основні відомості про НДР
Назва НДР (1 – українською мовою, 2 – англійською мовою):
1.
2.
Мета НДР: (1 – українською мовою, 2 – англійською мовою):
1.
2.
Пріоритетний напрям:(підкреслити)
1) Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науковотехнічного, 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.
Вид роботи: (підкреслити)
Фундаментальна
Прикладна
Науково-технічні розробки
Науково-технічні послуги
Очікувані результати (підкреслити код спрямованості науково-технічної роботи на
отримання результатів:
01 – випуск нового виду продукції:
001 – техніки;
002 – технології;
003 – матеріалів;
004 – сортів рослин;
005 – порід тварин;
006 – методів, теорій;
007 – інше (методична документація, нормативно-технічна документація, правові
документи, програмно-технологічна документація тощо – вказати;
02 – поліпшення якості продукції, що випускається;

03 – інше (збільшення обсягів виробництва, поліпшення умов праці, поліпшення стану
навколишнього середовища, економія енергоресурсів, економія матеріалів, зменшення зносу
обладнання, збільшення продуктивності праці, поліпшення ефективності діагностики та
лікування хворих тощо – вказати).
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності -(для реєстрації НДР другої
половини робочого часу викладачів)
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 нанотехнологій
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 – надає інформацію керівник НДР.

Галузь застосування:
Індекс УДК (індекс проставляється за таблицями «Універсальної десяткової класифікації»).
Код

тематичних

рубрик

НТІ

(код

проставляється

відповідно

до

Національного

класифікатора України «Рубрикатор науково-технічної інформації ДК 022:2008»).
Керівник роботи (зазначаються прізвище, ім’я, по батькові керівника НДР українською,
англійською мовами (латинськими літерами).
Перевірка П.І.Б. – на сайті «Державної міграційної служби України» – Перевірка
транслітерації.

Шифр та назва наукової спеціальності керівника роботи:
Науковий ступінь, вчене звання керівника роботи:
Підпис керівника роботи

