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Реєстрація  
науково-дослідних робіт виконується відповідно до  

 
П О Р Я Д К У   

Державної реєстрації та обліку відкритих  науково-дослідних,  
дослідно-конструкторських робіт і дисертацій  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
(Цей Порядок розроблено на підставі статті 11 Закону України 

«Про науково-технічну інформацію» та постанови Кабінету 
Міністрів України від 31.03.92 року № 162 «Про державну 
реєстрацію науково-дослідних, дослідно-констpуктоpських робіт і 
дисеpтацій») 
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Перелік документів, які необхідно подати до відділу 
наукової медичної інформації  для підготовки 

реєстраційних карток та реєстрації НДР 

1. Анотація (паперова і електронна версія) 
2. Назва теми на 3-х мовах (українська, російська, 
англійська) 
3. УДК 
4. ПІБ наукового керівника на 3-х мовах (українська, 
російська, англійська) 
5. Терміни виконання НДР (місяць, рік) 
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Покрокова інструкція підготовки до реєстрації НДР 
1. Відділ наукової медичної інформації, після отримання переліку 
документів, готує реєстраційну картку (далі РК) 
2. Аспірант чи здобувач бере РК у відділі для підпису у наукового 
керівника 
3. Підписану керівником картку, аспірант чи здобувач, повертає до 
відділу наукової медичної інформації 
4. Співробітники відділу НМІ візують РК у проректора з наукової роботи 
професора Савичук Н. О. 
5. Наступним кроком є подача РК на підпис ректора НМАПО імені  
П. Л. Шупика академіка НАМН України професора  Вороненка Ю. В. 
6. Працівники відділу НМІ затверджують підпис ректора гербовою 
печаткою 
7. Для реєстрації РК працівники відділу НМІ готують електронну версію 
НДР для подачі до Українського інституту науково-технічної і економічної 
інформації  
8. Наступним етапом є реєстрація РК в Українському інституті науково-
технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) 
9. Після проходження реєстрації в УкрІНТЕІ, аспірант чи здобувач, 
зобов’язаний з’явитись  до відділу НМІ для отримання своєї РК 
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 Зразок реєстраційної картки 



ЩИРО ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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