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On-line реєстрація в УкрІНТЕІ – що до чого. Проведено науковопрактичний семінар по реєстраційних системах
28 березня 2019 р. ДНУ «Український інститут науково-технічної
експертизи та інформації» провів для наукових установ науково-практичний
семінар «On-line реєстрація НДДКР, дисертацій та технологій. Система
атестації наукових установ України» (Український інститут науковотехнічної експертизи та інформації).
Відкрив семінар директор УкІНТЕІ В. Камишин.
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). З 2018 р. в УкрІНТЕІ
запроваджується on-line реєстрація НДДКР, дисертацій та технологій.
Завідувач відділу реєстрації наукової діяльності УкрІНТЕІ Т. Юрченко
ознайомила слухачів з деталями on-line реєстрації НДДКР, яка
запроваджується в УкрІНТЕІ.
Зокрема, було детально 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.
Старший науковий співробітник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ І. Баранчук розповіла про покрокове заповнення облікової картки
дисертації.
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.
Державний експерт експертної групи з питань інформаційноаналітичного забезпечення директорату інновацій та трансферу технологій
МОН України А. Петровський ознайомив присутніх з нормативно-правовим
регулюванням питань реєстрації технологій в Україні.
Заступник директора з науково-інформаційних питань УкрІНТЕІ
О. Сухий продемонстрував покрокове заповнення картки технологій.
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», з 2019 р. наукові установи починають
оцінювати за новими правилами. Передбачається, що процес подання
матеріалів та оцінювання відбуватиметься через спеціальну інформаційноаналітичну систему.

Старший науковий співробітник відділу формування науково-технічних
ресурсів УкрІНТЕІ В. Ільїч розповіла про покрокове заповнення установою в
системі атестації заявки та інформаційних матеріалів та процедуру подання
заявки та інформаційних матеріалів до МОН України.
Теми семінару викликали жваве обговорення. Слухачі задавали багато
питань, уточнювали деталі реєстрації, надавали пропозиції щодо поліпшення
автоматизованих систем.
Усього в роботі семінару взяло участь близько180 науковців з різних
областей України. Частина з них дивилась трансляцію семінару on-line.
Під час семінару слухачі мали можливість ознайомитися з
інформаційною, науковою і аналітичною продукцією УкрІНТЕІ на виставці.

