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28 березня 2019 р. УкрІНТЕІ проводить для наукових установ  

науково-практичний семінар  
 

«ON-LINE РЕЄСТРАЦІЯ НДДКР,  ДИСЕРТАЦІЙ  

ТА ТЕХНОЛОГІЙ.  СИСТЕМА АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ  

УСТАНОВ УКРАЇНИ» 
 

 
Семінар укладатиметься з 2-х блоків: 
 

І блок – On-line реєстрація НДДКР, дисертацій та технологій. 

УкрІНТЕІ здійснює державну реєстрацію та облік НДДКР і дисертацій України, 

який регламентується Порядком державного обліку відкритих науково-дослідних, 

дослідно-конструкторських робіт і дисертацій (Наказ МОН України від 27.10.2008 р. 

№977).  

Також обов'язковому внесенню до Державного реєстру підлягають завершені 

технології створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, 

створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації 

суб’єктами (власниками) технологій. 

З 2018 р. в УкрІНТЕІ запроваджується on-line реєстрація НДДКР, дисертацій та 

технологій. 

На семінарі буде розглянуто: 

 Процедура реєстрації електронного кабінету користувача; 

 Покрокове заповнення реєстраційної картки; 

 Особливості заповнення реєстраційних карток для виконавців НДДКР за кошти 

держбюджету; 

 Покрокове подання облікової картки та звітної документації; 

 Покрокове заповнення облікової картки  дисертації; 

 Покрокове заповнення картки технологій. 

 

ІІ блок – Система атестації наукових установ України. 

Згідно з Постановою КМ України від 19.07.2017 № 540 «Про затвердження Порядку 

проведення державної атестації наукових установ» та наказом МОН України від 

17.09.2018 № 1008 «Деякі питання державної атестації наукових установ», зареєстрованим 

в МЮ України 28.12.2018, з 2019 року наукові установи почнуть оцінювати за новими 

правилами. Передбачається, що процес подання матеріалів та оцінювання відбуватиметься 

через спеціальну інформаційно-аналітичну систему. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0312-09
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0312-09


На семінарі буде розглянуто: 

 Покрокове заповнення установою в системі атестації заявки та інформаційних 

матеріалів; 

 Процедура подання заявки та інформаційних матеріалів до МОН України. 

 

Запрошуються: керівники і представники ЗВО, галузевих інститутів, інститутів 

післядипломної освіти, науковці. 

 

Місце проведення:  УкрІНТЕІ, м. Київ, вул. Антоновича, 180. 

 

Реєстрація учасників: з 9.30 до 10.00 – І блок 

з 13.00 до 14.00 – ІІ блок 

Організаційний внесок: 350 грн. – за два блоки, 200 грн. – за один з блоків, що включає: 

безпосередньо участь у заході, надання збірки нормативних документів, ідентифікаційного 

бейджа, сертифіката учасника семінару, а також організаційні витрати. 

 При оплаті установою: за другого учасника від однієї установи – знижка 50 грн., за 

третього і більше – 100 грн. 

 

Реквізити для оплати:  

р/р УкрІНТЕІ 31257274197044, МФО 820172 ДКСУ у м. Києві, 

ЄДРПОУ 40814998, ІПН 408149926502 

 

Для участі у роботі семінару необхідно до 26 березня 2019 року (включно) надіслати  

заявку учасника на електронну адресу matusevich@uintei.kiev.ua (тема «Семінар») за 

формою що надається або зареєструватися онлайн за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPBGqYCi1wpu-

PCey6OQOl5017yYLsjBKp9UlaiU9r-ZKfAQ/viewform 

 
 

Заявка учасника науково-практичного семінару  

«On-linе реєстрація НДДКР, дисертацій та технологій. 

Система атестації наукових установ України» 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Посада  

Назва навчального закладу, установи, 

організації 

 

Контактний номер телефону  

Е-mаіl  

Замовляю: � два блоки 

� перший блок 

� другий блок 

 

Контактна особа: 

Матусевич Вікторія Володимирівна 

Тел.: (044) 21-00-70 (роб.), 050-351-59-22 (моб.) 

E-mail: matusevich@uintei.kiev.ua  

Дякуємо за співробітництво та інформування Ваших колег! 
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