
Міністерство освіти і науки України підписало ряд угод з вищими 

навчальними закладами на проведення наукових досліджень. Про це 

повідомляє «Вісник державних закупівель». Загальний бюджет – 16 млн  

155 тис. 800 грн. 

ВНЗ, що отримають ці кошти: 

Одеський національний університет ім І. І. Мечникова отримав 2 млн  

502 тис. 800 грн на розробку біотехнології переробки техногенних відходів 

енергетики та вуглезбагачення; 

Донецький національний університет отримав 1 млн 900 тис. грн на 

розробку автоматизованої системи моніторингу водних ресурсів та 

атмосферного повітря з використанням біоіндикаторів; 

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана 

Хмельницького отримав 991 тис. грн на розробку системи радіолокаційних 

спостережень за трансконтинентальними міграціями птахів у ключових 

міграційних коридорах Азово-Чорноморського регіону України та адаптація 

даних до потреб відповідних соціально-економічних сфер; 

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна отримав 1 млн 

600 тис. грн на дослідження та розробки в галузі фізико-математичних наук 

(розробка нових композитних середовищ для реєстрації іонізуючого 

випромінювання на основі нанодисперсних матеріалів); 

Сумський державний університет отримав 3 млн 802 тис. грн на 

дослідження та розробки в галузі медичних наук (розробка технологій 

синтезу, вивчення фізичних властивостей та доклінічні дослідження 

композитних біонаноматеріалів для ортопедії та стоматології); 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

отримав 960 тис. грн на розробку технологій енергетичного планування та 

управління ресурсом безпечної експлуатації об’єктів довготривалої 

експлуатації в нафтогазовому комплексі; 

Приазовський державний технічний університет отримав 1,5 млн грн на 

розробку нових принципів прямого перетворення хімічної енергії в 

електричну у водневій енергетиці на основі нано-розмірних гетеро-структур 

та нано-діодів Шотткі; 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка 

отримав 2,1 млн грн на розроблення та впровадження нових 

енергоефективних матеріалів, конструкцій та технологій для будівництва та 

енергетики; 

Київський національний університет будівництва і архітектури отримав 

800 тис. грн на моделювання та оптимізацію теплотехнічних та світлових 

параметрів екологічних енергоефективних будівель (Міністерство освіти 

України виділить 16 млн грн на наукові дослідження // Освітній портал 

(http://www.osvita.org.ua/news/73091.html). – 2013. – 3.09). 


