ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________
Керівник установи
(М.П.)
«____»______________20_____

Додаток 2
до Порядку формування тематики та контролю за виконанням
наукових досліджень в Національній академії наук України

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
____________________________________________________________________
(назва установи)

на _____________________ рік
№№
п/п

Назва роботи
- рішення уповноваженого органу про затвердження
роботи (завдання, заходу, проекту),
- № державної реєстрації,
- дата та номер рішення Експертної ради з питань
оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних
робіт при НАН України (для фундаментальних
досліджень),
- дата та номер договору (для державної, програмноцільової та конкурсної, договірної тематики).
(Розділи роботи, установи-співвиконавці)
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Продовження додатку 2
Пояснення.
1)
Відсутність в установі наукових досліджень з того чи іншого розділу зазначається в тематичному плані наступним чином: «Тематика
відсутня».
2)
Нумерація робіт у колонці 1 здійснюється окремо за кожним розділом. Номер роботи складається з номера розділу цього плану, в який
входить робота, її порядкового номера в цьому розділі та останніх двох цифр року відкриття роботи (наприклад, I-10-09 або III-1-10). При
щорічному оновленні плану номер кожної роботи зберігається на весь час її виконання.
3)
Для комплексних робіт у колонці 2 установа-головний виконавець зазначає також назви всіх розділів роботи та відповідні установиспіввиконавці. Установи-співвиконавці як назву роботи зазначають назву свого розділу та вказують, до складу якої комплексної роботи входить цей
розділ.
4)
Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки та пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних розробок у
колонці 3 наводяться згідно з затвердженими на визначений період відповідними Законом України та постановою Кабінету Міністрів України. Код
та назва основного наукового напряму (проблеми) фундаментальних досліджень наводиться відповідно до Основних наукових напрямів та
найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, затверджених на відповідний період
постановою Президії НАН України від 20.12.2013 № 179 (для фундаментальних досліджень). Для робіт, що включають водночас проведення
фундаментальних і прикладних досліджень, можливим є зазначення декількох пріоритетних напрямів науки і техніки та пріоритетних тематичних
напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок.
5)
Назва програми (конкурсу) у колонці 3 повинна наводитися ідентично назві відповідної державної цільової програми (для розділу «Державна
тематика»), назві цільової програми наукових досліджень НАН України або конкурсу проектів НАН України (для розділу «Програмна цільова та
конкурсна тематика НАН України»), назві наукової програми відділення НАН України (для розділу «Відомча тематика» ).
6)

У колонці 8 після обсягу фінансування зазначається код програмної класифікації видатків.

7)
Для робіт розділу «Договірна тематика», які водночас є складовими робіт інших розділів плану, належність до останніх позначається у
колонці 2 із зазначенням відповідного порядкового номера.

