
 

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 461 

м. Київ  “    15    ”        09     2021 р. 

Про організацію в 2021 р. конкурсу на 

здобуття грантів НАН України 

дослідницькими лабораторіями/групами 

молодих вчених НАН України для 

проведення досліджень за пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки 

 

З метою підтримки молодих науковців установ НАН України,  

які мають вагомі наукові результати, та підвищення ролі і виявлення 

майбутніх перспективних наукових керівних кадрів, а також для підтримки 

наукових досліджень, що спрямовані на створення нових технологій, 

матеріалів, іншої наукоємісткої продукції: 

1. Оголосити з 17 вересня 2021 р. конкурс на здобуття грантів НАН 

України дослідницькими лабораторіями/групами молодих вчених НАН 

України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку 

науки і техніки (далі – гранти) з періодом фінансування у 2022-2023 рр. 

Конкурс провести відповідно до Положення про гранти НАН України 

дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для 

проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, 

затвердженого постановою Президії НАН України від 30.05.2018 №183 (із 

змінами) (далі – Положення). 

2. Встановити такі максимальні розміри грантів на фінансування 

наукових проєктів: 

 
на 2022рік,  

тис.грн. 

на 2023 рік, 

тис.грн. 

дослідницька лабораторія* 

(від 4 до 5 учасників) 
1000 1000 

дослідницька група 

(від 3 до 5 учасників) 
600 600 

дослідницька група 

(2 учасники) 
300 300 

* – за умови, що керівник проєкту за грантом має досвід роботи/стажування в 

провідних наукових центрах за кордоном не менше двох років. 

http://intranetfiles.nas.gov.ua/presidium/nov/sknd/workspace/Regulations/2018/180530_183_NDR_Polojennya.pdf


2 

Фінансування грантів – переможців конкурсу здійснювати за рахунок 

коштів, передбачених у державному бюджеті НАН України. 

4. Затвердити:  

– умови проведення у 2021 р. конкурсу наукових проєктів на здобуття 

грантів та вимоги щодо оформлення наукового проєкту на конкурс 

(додаються);  

– розподіл кількості грантів між секціями НАН України (додається). 

5. Науковим установам НАН України до 20 жовтня 2021 р. забезпечити 

подання до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України (далі – 

Комісія) (тел. (044) 239-6451, e-mail: nm@nas.gov.ua) необхідних документів, 

оформлених згідно з Порядком формування тематики та контролю за 

виконанням наукових досліджень у Національній академії наук України, 

затвердженим постановою Президії НАН України від 19.12.2018 № 339 (із 

змінами).  

6. Комісії організувати реєстрацію наукових проєктів від наукових 

установ НАН України (в тому числі і від наукових установ при Президії НАН 

України), їх перевірку на відповідність до вимог оформлення, 

систематизування та передачу секціям НАН України для проведення 

експертизи та конкурсного відбору відповідно до тематики.  

7. Секціям НАН України згідно з пп. 15-17 Положення сформувати 

конкурсні комісії та провести експертну оцінку і відбір кращих наукових 

проєктів на здобуття грантів та до 10 грудня 2021 р. подати до Комісії: 

– рішення секції НАН України щодо представлення кращих наукових 

проєктів на здобуття грантів, визначених з урахуванням виділеної квоти; 

– перелік всіх наукових проєктів (у тому числі і від наукових установ 

при Президії НАН України), поданих на здобуття грантів, із зазначенням 

їхнього рейтингу, отриманого за результатами конкурсу; 

– експертні анкети по всіх наукових проєктах на здобуття грантів, що 

розглядалися (форма додається). 

8. Комісії до 4 лютого 2022 р. підготувати проєкт рішення Президії 

НАН України про затвердження переможців конкурсу на отримання грантів 

на 2022-2023 рр. 

9. Встановити, що за результатами аналізу та узагальнення роботи, 

проведеної секціями НАН України щодо кількості поданих наукових проєктів 

та обсягів їхнього фінансування, Комісія має право корегувати ці показники. 
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10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Комісію 

по роботі з науковою молоддю НАН України та Науково-організаційний 

відділ Президії НАН України. 

 

 

                     Президент   

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               Анатолій ЗАГОРОДНІЙ 

   

 

     В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук  України                            

            академік НАН України                Вячеслав БОГДАНОВ         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дуброва О.Є. 239 64 51



 

 

Затверджено 

розпорядженням  

Президії НАН України 

від 15.09. 2021 р. № 461 

Умови  

проведення у 2021 р. конкурсу на здобуття грантів  

та вимоги щодо оформлення наукового проєкту 

 

При оформленні та поданні наукового проєкту на здобуття гранту 

необхідно врахувати таке: 

1. До участі у конкурсі допускаються колективи молодих вчених, 

виконавці яких станом на 1 січня 2022 року мають вищу освіту не нижче 

другого (магістерського) рівня віком до 35 років включно або мають науковий 

ступінь доктора наук віком до 40 років включно. 

2. Молодий вчений може бути учасником не більше ніж у двох наукових 

проєктах за умови, якщо тематика проєктів має різні спрямування і вони не 

пов’язані між собою. При цьому молодий вчений може бути керівником лише 

в одному науковому проєкті на здобуття гранту.  

Молоді вчені, які є виконавцями грантів, наданих на 2021-2022 рр., 

можуть бути учасниками конкурсу, за умови участі лише в одному науковому 

проєкті. 

3. Керівник наукового проєкту повинен мати ступінь доктора філософії 

(кандидата наук) чи доктора наук, мати досвід участі в міжнародних чи 

закордонних проєктах не менше двох років та/або аналогічний період 

стажування в провідних наукових центрах за кордоном та/або вагомі наукові 

результати, підтверджені публікаціями в провідних міжнародних та/або 

іноземних виданнях. 

4. У складі колективу молодих вчених має бути не менше двох докторів 

філософії (кандидатів наук) чи докторів наук у галузі науки, що відповідає 

тематиці проєкту, а його чисельність не може перевищувати п’яти осіб. Ця 

вимога не стосується колективів з двох учасників. 

5. Термін реалізації наукових проєктів-переможців конкурсу – до 2 років. 

6. Науковий проєкт подається у вигляді Запиту і Подання. 

6.1. Запит формується в системі РІТ НОД НАН України (http://tema-

ndr.nas.gov.ua). Інструкції щодо оформлення Запиту розміщені за посиланням: 

https://tema-ndr.nas.gov.ua/Content/_web_doc/rit_tmp.html. 
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При формуванні планової калькуляції до Запиту наукового проєкту в 

системі РІТ НОД НАН України взяти до уваги, що: 

– розмір заробітної плати не може перевищувати 65% від суми гранту; 

– накладні витрати становлять не більше 10 % від обсягу заробітної 

плати; 

– комунальні витрати можливі лише в межах накладних витрат. 

6.2. Формування Подання на здобуття гранту відбувається шляхом 

заповнення відповідної форми за наступним посиланням: 

https://forms.gle/hE57L2CGmuXKtjRK9.  

Подання обов’язково має містити:  

– Витяг з протоколу засідання вченої ради наукової установи НАН 

України з підтримкою наукового проєкту для участі у конкурсі на здобуття 

грантів НАН України, відсканований в pdf-форматі з підписами і печаткою 

(приклад: protocol_PetrovVM.pdf). 

– Анкету наукового проєкту у doc-форматі (додаток 1) (приклад: 

Anketa_PetrovVM.docx). 

– Анотацію наукового проєкту у doc-форматі, українською і англійською 

мовами (додаток 2), (приклад: summary_PetrovVM.docx). Анотація наукового 

проєкту має містити список публікацій керівника і виконавців за тематикою 

наукового проєкту за останні 5 років; 

– Перелік місць роботи (стажування) в закордонних наукових центрах, 

участь у міжнародних проєктах керівника наукового проєкту (додаток 4) 

(приклад: works_PetrovVM.docx). У разі відсутності зазначеного переліку 

вважатиметься, що молодий вчений за кордоном не перебував. 

7. Для участі у конкурсі всім учасникам необхідно заповнити анкету 

молодого вченого НАН України, яка містить коротку характеристику (CV) 

українською і англійською мовами у doc-форматі (додаток 3) (приклад: 

CV_PetrovVM.docx). Анкета молодого вченого НАН України розміщена за 

посиланням: https://forms.gle/pW4ZNYWoM4rSThct8;  

8. Після оформлення та заповнення Запиту і Подання необхідно 

проінформувати про це Комісію, надіславши відповідне повідомлення на  

e-mail: nm@nas.gov.ua. Комісія здійснює належну перевірку і реєстрацію та 

визначає статус (лабораторія/група) колективу молодих вчених. 

9. Зареєстрований Запит, видрукований у двох примірниках, підписує 

керівник наукової установи, Запит зберігається в цій установі. За необідності  

 

mailto:nm@nas.gov.ua
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один із примірників Запиту надсилається до Комісії (01601,  

Київ-30, вул. Володимирська, 54, Комісія по роботі з науковою молоддю 

(кім. 421), тел. (044) 239-6451, e-mail: nm@nas.gov.ua) разом з витягом з 

протоколу засідання вченої ради наукової установи. 

10. Наукові проєкти на здобуття грантів будуть направлені для 

конкурсного відбору та проведення експертної оцінки у відповідні секції НАН 

України. При підготовці висновків експерти керуються критеріями, 

визначеними експертною анкетою. Наукові проєкти, які отримали найбільшу 

експертну оцінку, мають бути оцінені шляхом заслуховування перед 

конкурсними комісіями у відповідних секціях (або відділеннях) НАН України. 

За результатами роботи конкурсних комісій до Комісії по роботі з науковою 

молоддю НАН України подаються рейтингові списки наукових проєктів, що 

були подані до відповідної секції НАН України.  

11. За додатковими консультаціями щодо оформлення Запиту та роботи в 

системі РІТ НОД НАН України звертатися до служби супроводу РІТ НОД 

НАН України, тел.: (044) 526-7459, e-mail: rit.nod.support@nas.gov.ua; до 

вченого секретаря Сектору фізико-технічних і математичних наук Науково-

організаційного відділу Президії НАН України Беспалова Сергія 

Анатолійовича, тел.: (044) 239-6408; 

За консультацією із загальних питань звертатись до секретаря Комісії 

Дуброви Олександра Євгеновича, тел.: (044) 239-6451, e-mail: nm@nas.gov.ua.  

 

 

Запити і Подання, що не відповідають вищенаведеним правилам,  

не розглядатимуться. 
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Додаток 1 

АНКЕТА  

до наукового проєкту, поданого на конкурс 

 

Назва наукового проєкту (не більше 15 слів): 

 

 

 

  

Вид наукового проєкту  (заповнюється Комісією)  
  

Відділення НАН України,  

яке висуває науковий проєкт  

Кількість виконавців (включаючи керівника)  
  

Відомості про керівника наукового проєкту 

Прізвище, ім’я та по батькові  

дата народження ХХ.ХХ.ХХХХ р. 

посада, науковий ступінь  

місце роботи/навчання  

мобільний телефон  

службові телефони  

e-mail   
  

Відомості про виконавців 

Прізвище, ім’я та по батькові  

дата народження ХХ.ХХ.ХХХХ р. 

посада, науковий ступінь  

місце роботи/навчання  

мобільний телефон  

службові телефони  

e-mail   
………………………………  

Прізвище, ім’я та по батькові  

дата народження ХХ.ХХ.ХХХХ р. 

посада, науковий ступінь  

місце роботи/навчання  

мобільний телефон  

службові телефони  

e-mail   
 
 

Строк виконання дослідження 2022-2023 рр. 

Загальний обсяг фінансування _____ тис.грн., у тому числі на 2022 р. ____ тис.грн. 

Керівник наукового проєкту               (                                    ) 

 (підпис) (ПІБ) 

Дата «___» ____________ 2021 р.   
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Додаток 2 

Анотація (до 2 стор.) 
Назва наукового проєкту 

Наукова установа-виконавець 

ПІБ керівника, ПІБ виконавців 

 

1. Актуальність наукового напрямку досліджень 

2. Мета роботи  

3. Зміст та основні завдання роботи  

4. Очікувані результати  

 

Загальна кількість публікацій колективу авторів за темою наукового 

проєкту за останні 5 років – ___: __ монографій/підручників, __ наукових 

статей (з них __ у Scopus, WoS), ___ тези доповідей на міжнародних 

конференціях, __ патентів. 

 

 

Summary (up to 2 pages) 

Project title 

Scientific institution 

Name of the project leader, name of performers 

 

1. Relevance of the scientific direction of research 

2. The purpose of the work 

3. Content and main tasks of the work 

4. Expected results 

 

The total number of publications of the team of authors on the research 

project for the last 5 years - ___: __ monographs / textbooks, __ scientific articles 

(including __ in Scopus, WoS), ___ abstracts of reports at international conferences, 

__ patents. 

 

 

Список публікацій за останні 5 років керівника і виконавців за 

тематикою наукового проєкту. (найвагоміші, до 1 стор.) 
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Додаток 3 

Характеристика (CV) молодого вченого НАН України 

ПІБ (повністю)  

Місце роботи: Назва наукової установи, повністю 

Посада:  

Наукова ступінь / вчене звання: 

Дата народження: число, місяць, рік (ЧЧ.ММ.РРРР) 

Тел.моб.:                                                     Тел.роб.: 

E-mail:  

Профілі в наукометричних базах 

Orcid ID: http://orcid.org/0000-000X-XXXX-0XXX   

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=XXXXXXXXXXX 

Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/F-7048-2016  

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=XXXXXXXXXXXXXXXXX 

ОСВІТА ТА КВАЛІФІКАЦІЯ 

Вказуються роки здобуття вищої освіти чи певної кваліфікації та назва закладу вищої 

освіти (ЗВО) чи наукової установи 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Роки, посада, наукова установа, ЗВО, державна/приватна компанія.  

Інформацію вказувати по роках зменшення. 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ 

Вказуються основні наукові напрямки діяльності, досліджувані матеріали, процеси, 

закономірності тощо (до 1 тис. знаків). 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

Вказується загальна кількість публікацій з розподілом по монографіях/підручниках, 

міжнародних публікаціях, фахових виданнях України, патенти, авторські свідоцтва. Для 

міжнародних публікацій обов’язково вказувати (при наявності) кількість публікацій у 

відповідному квартилі (Q1, Q2, Q3, Q4). 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПРОЄКТИ (НДР) / ГРАНТИ / НАУКОВІ ПРОГРАМИ 

(Україна) 

Назва НДР / Гранту / Програми, № реєстрації в УкрІНТЕІ (РК), роки виконання, 

керівник/виконавець.  

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПРОЄКТИ (НДР) / ГРАНТИ / НАУКОВІ ПРОГРАМИ 

(міжнародні) 

Назва НДР / Гранту / Програми, головна установа-виконавець (країна), роки виконання, 

керівник/виконавець, посилання в Інтернеті на інформацію про проєкт. 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ 

1) Державні премії, стипендії, грамоти, подяки, надані Президентом України, Верховною 

Радою України, Кабінетом Міністрів України. 

2) Премії, стипендії, грамоти, подяки, надані органами виконавчої влади міста/області. 

3) Премії, стипендії, грамоти, подяки, надані Національною академією наук України, 

національними галузевими академіями наук, міністерствами. 

4) Премії, стипендії, грамоти, подяки, надані громадськими організаціями, фондами, 

спілками тощо. 

Вказується назва нагороди/відзнаки, рік отримання. 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Вказується членство в дорадчих органах при державних та приватних організаціях, 

громадських організаціях, спілках, фондах тощо. 

 

Дата заповнення   ( ІБ Прізвище ) 
 (підпис) (ПІБ) 
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Name, Surname  

Place of work: The name of the scientific institution 

Position:  

Scientific degree/ Academic degree: 

Date of birth: day, month, year (dd.mm.yy) 

Mobile:                                                     Tel./fax: 

E-mail:  

Profiles in scient metric databases 

ORCID ID: http://orcid.org/0000-000X-XXXX-0XXX   

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=XXXXXXXXXXX 

Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/F-7048-2016  

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=XXXXXXXXXXXXXXXXX 

EDUCATION AND QUALIFICATION 

The years of obtaining higher education or a certain qualification and the name of the higher 

education institution (HEI) or scientific institution are indicated: 

WORKING EXPIRIENCE 

Years, position, scientific institution, HEI, public / private company. 

Information should be indicated by year of decrease. 

SCIENTIFIC INTERESTS 

The main research areas of activity, test material, processes, patterns, etc. (up to 1 thousand 

characters) are identified. 

SCIENTIFIC PUBLICATIONS 

The total number of publications is indicated with a breakdown by monographs / textbooks, 

international publications, professional publications in Ukraine, patents, copyright certificates. 

For international publications, it is mandatory to indicate (if any) the number of publications in 

the corresponding quartile (Q1, Q2, Q3, Q4). 
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SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) / GRANTS / SCIENTIFIC PROGRAMS  

(in Ukraine) 

Name of the SRP / Grant / Program, Registration number in UkrINTEI , year of performance, 

head / performer. 

SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) / GRANTS /  

SCIENTIFIC PROGRAMS (international) 

Name of the SRP / Grant / Program, main implementing agency (country), years of 

implementation, head / performer, Internet links to information about the project. 

AWARDS & EXCELLENCE 

1) State prizes, awards scholarships, certificates, gratitude that were provided by the President of 

Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine. 

2) Awards, scholarships, certificates, gratitude that are provided by the executive authorities of the 

city / region. 

3) Prizes, awards, scholarships, certificates, gratitude that are provided by the National Academy 

of Sciences of Ukraine, national branch academies of sciences, ministries. 

4) Prizes, scholarships, certificates, gratitude thar are provided by public organizations, 

foundations, unions, and the like. 

The name of the award and year of receipt is indicated. 

 

 

PUBLIC ACTIVITIES 

Membership in advisory bodies at public and private organizations, public organizations, 

unions, foundations, and the like is indicated. 

. 

 

Date   (Name, Surname) 
 (Signature)  

 

  



 

 

Додаток 4 

Перелік місць роботи (стажування)* в закордонних наукових центрах, участь у міжнародних проєктах  

керівника наукового проєкту __(ПІБ керівника)___________________ 

 

№ 

пп. 

Найменування міжнародного проєкту,  

роки виконання 

Закордонний науковий центр, 

країна. 

Посилання в Інтернеті на 

інформацію про проєкт, 

№ реєстрації в УкрІНТЕІ (РК) 

Фактичне перебування 

керівника за кордоном, 

місяців/років 

1.      

2.      

3.      

4.      

* – нетривалі перебування за кордоном під час конференцій (до 5 діб) не вказуються! 

В разі ненадання цієї таблиці вважатиметься, що молодий вчений за кордоном не перебував. 

 

 



 

 

 

Затверджено 

розпорядженням  

Президії НАН України 

від 15.09.2021 р. № 461 

РОЗПОДІЛ 

кількості грантів між секціями НАН України  
 

 Секція НАН України Кількість наукових проєктів 

1 Секція фізико-технічних і  

математичних наук 
15 

2 Секція хімічних і біологічних наук 10 

3 Секція суспільних і гуманітарних наук 4 

4 Установи при Президії НАН України 1 

 Всього 30 

 

 

 

 

 



 

 

       Форма  

до розпорядження  

Президії НАН України 

від 15.09.2021 р. № 461 

 

Е К С П Е Р Т Н А  А Н К Е Т А  
(Запит № __________) 

 

Назва наукового проєкту на здобуття гранту: 

 

 

Керівник наукового проєкту: 

Базова установа НАН України, де буде виконуватись науковий проєкт: 

 

Експерт (рецензент) (прізвище, ім’я, по батькові  або код експерта): 

 

№№ 

з/п 
Критерії оцінки 

Оцінка 

(у балах) 

1. 

Biдпoвiдніcть тематики дослідження обраній галузі наук та вимогам 

конкурсу 

Відповідає – 5; Відповідає частково  –3; Не відповідає – 1 

 

2. 

Наукова новизна та актуальність роботи  

Відмінна (ґрунтується на нових ідеях і відповідає світовому  

рівню) – 10 

Середня (продовжує розробку одного з актуальних завдань) – 7 

Низька (ґрунтується на застарілих ідеях і не становить інтересу для 

сучасного етапу розвитку науки) – 3  

 

3. 

Оцінка вагомості та комплексність поставлених задач в 

технічному завданні (ТЗ) 

Відмінна (вирішення важливих фундаментальних або прикладних 

задач світового рівня) – 10 

Низька (завдання проєкту не мають суттєвого фундаментального або 

прикладного значення) – 5 

 

4. 

Оцінка рівня технологій та методик 

Відмінна (використовуються сучасні (нові) технологічні підходи і 

методики) – 10 

Середня (запропоновані традиційні (класичні) технологічні підходи і 

методики) – 7 

Низька (використовуються застарілі методики, що не дозволять 

вирішити поставлені задачі) – 3 
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5. 

Оцінка рівня матеріально-технічного оснащення 

Відмінна (наявний весь комплекс матеріально-технічного оснащення 

для виконання поставлених задач) – 10 

Середня (матеріально-технічне оснащення не в повному обсязі 

задовольняє виконанню поставлених задач) – 7 

Низька (матеріально-технічне оснащення не дозволить вирішити 

поставлені задачі) – 3 

 

6 

Оцінка професійного рівня керівника і виконавців проєкту 

Відмінна (високий рівень кваліфікації, що дозволить виконати 

проєкт на світовому рівні) – 10 

Середня (рівень кваліфікації дозволить виконати проєкт) – 7 

Низька (потребує підвищення кваліфікації виконавців проєкту) – 3 

 

7 

Оцінка рівня публікацій керівника і виконавців проєкту 

Відмінна (наявні публікації в міжнародних журналах першого і 

другого квартилів (Q1 і Q2)) – 10 

Середня (наявні публікації в міжнародних журналах третього і 

четвертого квартилів (Q3 і Q4)) – 7 

Низька (наявні публікації в міжнародних журналах) – 5 

 

8 

Оцінка рівня очікуваних результатів  

Відмінна (нові результати, що відповідають світовому рівню) – 10 

Середня (результати частково вирішать поставлені задачі) – 7 

Низька (результати не вирішать поставлені задачі) – 3 

 

9 
Оцінка вірогідного комерційного/соціального потенціалу проєкту – 

від 1 до 5 

 

 Сума балів: 
 

10 

Додаткові зауваження, пропозиції  

 

Висновок експерта: 

– «робота позитивно оцінюється і визнається пріоритетною для 

виконання» 

– «робота є доцільною для виконання» 

– «виконання роботи є недоцільним» 
(потрібне підкреслити) 

 

 

Експерт  __________________________________________________________ 
                            (підпис)  (ініціали, прізвище) 

« ____ » _______________ 2021 р.  
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E X P E R T  Q U E S T I O N N A I R E  
(Project (request) № __________) 

 

Name of the research project for the grant: 

 

 

Head of the research project: 

The base institution of the National Academy of Sciences of Ukraine, where the 

scientific-research project will be carried out: 

 

Expert (Reviewer) (surname, first name, middle name or expert code): 

 

№  Assessment criteria  
Grade 

(in points) 

1. 

Compliance with the research topic of the chosen field of science and the 

requirements of the competition 

“Adequate” - 5; “Partially adequate” -3; “Inadequate”- 1 

 

2. 

The scientific novelty and relevance of the scientific work 

Excellent (based on new ideas and in line with the global trend) – 10 

Average (continues to develop one of the urgent tasks) – 7 

Low (based on outdated ideas and is not of interest for the current stage of 

science development) – 3  

 

3. 

Assessment of the significance and complexity of the tasks in the technical 

requirement (TR) 

Excellent (solving important fundamental or applied world-class 

problems) – 10 

Low (the project assignment has no significant fundamental or applied 

value) – 5 

 

4. 

Assessment of the level of technologies and methodologies 

Excellent (modern (new) technological approaches and techniques are 

used) – 10 

Average (traditional (classical) technological approaches and techniques 

are proposed) – 7 

Low (outdated methods are used, which will not allow to solve the 

assigned tasks) – 3 

 

5. 

Assessment of the material and technical equipment level  

Excellent (available the whole range of material and technical equipment 

to complete the assigned tasks) – 10 

Average (material and technical equipment does not fully meet the 

assigned tasks) – 7 

Low (material and technical equipment does not allow to solve the tasks) 

– 3 
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6 

Assessment of the professional level of the head and performers of the 

project 

Excellent (high skill level, which will allow the Project to be completed at 

the global level) – 10 

Average (skill level will allow the Project to be completed) – 7 

Low (requires advanced training of project performers) – 3 

 

7 

Assessment of the publications’ level of the head and performers of the 

project 

Excellent (available publications in international journals of the first and 

second quartiles (Q1 and Q2)) – 10 

Average (available publications in international journals of the third and 

fourth quartiles (Q3 and Q4)) – 7 

Low (available publications in international journals) – 3 

 

8 

Assessment of the level of expected results 

Excellent (new results corresponding to the world-class level) - 10 

Average (the results will partially solve the assigned tasks) - 7 

Low (the results will not solve the assigned tasks) - 3 

 

9 
Assessment of the possible commercial / social potential of the project - 

from 1 to 5 

 

 The sum of points: 
 

10 

Additional comments, suggestions  

 

The conclusion of the expert: 

- "the work is positively assessed and determined as a priority for 

implementation" 

- "the work is expedient to perform" 

- "the work is impractical" 

(underline whatever applicable) 

 

 

Expert __________________________________________________________ 
                            (signature)  (surname, name, middle name) 

 

« ____ » _______________ 2021 (Please insert in form: date\month\year) 

 


