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Відповідно до пункту 5 Порядку формування тематики наукових
досліджень і науково-тєхнічііих (експериментальних) розробок, що
фінансуються за рахунок коштів державного бюджец, затвердженою

постановоюКабінетуМіністрівУкра.і.нивід11сіішя2018року№13,

нАкАзую:
1. Затвердити тематику наукових досліджень і наукоію-технічних
(експериментальних)розробокМіністерстваосвітиінаушна2019-2021роюі,
що додаеться.
2. К,фів.Ч.Икам СТрУктурних підрозділів Міністерства враховувати
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(науіюво-технічних)робіт,іцовиконуватимутьс.ізарахуноккоштівдержавно.го
бюджету науковими установами та закладами рищо.і. Освіти, що належать до
сфериуправліцняМіністерства.

3.Конц]ользавиконаннямцьоюнаказупокластиназаступникаМініскра
м. в. стріху.
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тЕмАтжА

науковихдослідженьҐііауково-технічних(експериментальних)розробок
Міністерства освіти і науки на 2019-2021 рокіі

1. Ііаукові дослідженш з питань формування та реалізаці.і. державноЇ
поііітики у сфері освіти, науки, інhовацій tа. трансферу технологій.

. . Прогнозування науково-техноjіогічного та інноваційною розвитку.
2. Наукові дослідження з проблем освіти, педагогіки та психологіЇ.
3. Правові проблеми фоЬмування і розвитку систем міжнародно.і. та
регіональноЇ (субрегіонально.і) безпеки, міжнародного співробітниц"а у цій
сфері та гармонізаці.і. національною законодавства з нормами міжнародною
права, законодавством ЄС і стаіщартами НАТО в галузі безпеки.
t 4. Наукові дослідження з акіуальних проблем суспільних та гуманітарних
наук.

5. Політичні аспекти демократйчно.і. трансформаці.і. Укра.і.ни.

6. д0слідження прЬблем соціальних нерівностей, напруження .та
конфліктів.
7.Міждисциплінарнідослідженнявзаємоді.і.мед`іата.суспільства.
8. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-

економічна політика.
9. Наукові дослідження з питань гармонізаці.і. системи "jподина - світ.' та
ств?рення новітніх технологій покращення якості житгя. Створення стандартів і
технологіЇ запровадження здорового способу життя.
10. Проблеми наук іцзо житгя. Технологі.і' профілактики та лікування

найпоширеніших захворювань.
11, Конструювання та технологі.і. створення нових лікарських засобів на

основі спрямованого дизайщr біологічно активних речовин та використанш
наноматеріалів.
12. Технолоіі.і. с`гворення молекулярно-діагностичних
терапев"них засобів, ферментш[ та бактеРіальііих прЬпаратів.

систем
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13 , Генетична і реюнеративна медицина.
•'

.h.

14. Імунобіотехнологічні дослідження з розробки вітчизняних
профілактичнихідіагностичнихпрепаратівдлявиявленшмаркерівіііфікування
збудникамй інфебіційних хвороб.
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15. Технологі.і. забезпечення донорства крові в Укра.і.ні та підвишення .і.і.

16. ` Проблеми впливу на людс.ький організм випромінювання різних
частотних діапазонів та захисту населення
нелетальних видів збро.і..

і

військовослужбовців від

17. НайважливішН проблеми у сфері цивільного захисту.
. 18. .Техіі.ЗлогіЇ. очищення та запобігання забрудненню а"осферного
повітря.

19,Технологі.і.раціональноговодокористування,підвищенняефективності
очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об'єктів.
20.Техно]Їогі.і.утилізаці.і.тавидаленшпобутовихіпромисловихвідходів.

21. Технологі.і. моделювання та .прогнозування стану навколишньою

природного середовища " змін клімату.
• 22. дос.чідження кліматичних змін Азово-Чорноморською басейну та .і.х
наслідків.

і 23. Технологі.і. сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів
та покращення .і.х якості і безпечності, збереження біорізноманітгя. Біологічна

різноманітність,
моніторинг стану та використання морських біоресурсів.
•'-...`24. П6рспективні техіюлогі.і. агропромислового к6мплексу та переробно.і.

промисловості.
. -25. Геномні технологі.і. в сільському господарстві. Збереження та

розширЄння ген0фонду сільськогосгодарських сортів рослин і порід тварин. .
26. ТехнологіЇ раціонаjіьного використання іРунтів і збереkення .Ьс
родючості.
27. Проблеми забезпечення продовольчо.і. безпеки, тежологіЇ підвищення
якості та безпеки продуктів харчування.
•28.Молекулярнібіотехнолоі`і.і.створенняновихорганізмівтапродуктівдля
сільською госіюдарства, фармацевтично.і. та харчово.і. пРомисловості,

29.Науковіосновитапроблемитехнічних,фізико-математичнихта!інших
природниїих наук.
30. Наукові проблеми сучасного матеріалознавства. Отриманш новk
речовин та матеріалів, .і.х з'єднання і оброблення.
31. ;Створення та застосування технологій отриманіи, зварювання,
з'єдна.ння, діашос"ки та оброблення конструкційних, функціональних і
композиційних матеріалів.
. І
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32. Створенhя " застосування нанотехнологій. і технологій створення
наноматеріалів.

` 33`. Н0ві апаратні рішення для перспективних засобів обчислювально.і.

з

34. Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-анагіітіічні технологіЇ.
Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси.

35. . Суперкомп'ютерні проц]амно-технічні . засоби, теІіекомунікаційні
kережітасистеми.Грід-такjіауд-технологі.і..

3б. Технологі:Ї та засоби розробки програмних проду-юів і систем.

37. ТехнЬлогі.і. та засоби математичного моделюванЬя, оп"ізаці.і. та
систе.многоаналізурозв'язаннянадсюіаднихзавданьдержавногозначення.
38. Техн6логіЇ та інструментальні засоби електронного урядування.
Інформаційно-аналітичні системи, си6теми підтримки. прийняті`я рішень.
Ситуаційні.центри.

39.Науковідослідженняусферікібербезпеки.Технологі.і.тазасобизаkисту
інформаці.,..
(

40. Наукові дослідження з ікроблем розвитку ракетно-космічних
технолоі`ій. .

42.Технол6h.і.електроенергет.икитатеплоенерпзтики.

4З. Технологі.і. атомно.і. енергетики та методи оцінки .і-і. безпеки.

44. Технологі.і. енергетичного машинобудуваішя.

45. ТехнологіЇ виявлення і оцінки корисних копалин, Їk раціонального
екологічно безпетїного видобування.
46. Техноjю`гі.і. розроблення та `використання нових видів палива,
відновлюваних і альтерна"внж джерел енергі.і. та видів палива. Технологі.і.
викор.истання скидних енергоресурсів. Теплонасосні тежологі.і..
j.-- 47. Нанотехнологі.і. створення нового покоління мастиліних матеріалів для
промисловості. Технологі.і. та засоби експертно-аналітичного контролю якості

моторних палив.
48.Технологі.і.ефективног9енергозабезпеченнябудівельіспоруд.

49. Енергоефекгивні технологі.і. на транспорті.

50. Способи засюсування сучасного енергоменеджменту. Технолоіі.і.
забезп.ечення енергобезпекиt
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Виконуючі]й обов'язки дкрекюра
. департаменту науково-технічного Розвитку

О. А. Хименко

