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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Положення про Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Аграрні 

науки та продовольство» розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 18.04.2017 р. № 605 та іншими нормативно-правовими актами, які 

регулюють організацію науково-дослідної роботи студентів. 

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Аграрні науки та 

продовольство» (далі – Конкурс) проводиться з метою інтеграції України у 

світовий освітній простір, розширення міжнародних зв’язків, виявлення та 

підтримки найбільш талановитих студентів, формування творчого покоління 

науково активної молоді в аграрній науці, конкурентоспроможної на 

міжнародному ринку праці. 

Конкурс проводиться під егідою Науково-навчально-виробничого 

консорціуму «Південний» науково-дослідних установ, аграрних закладів вищої 

освіти та виробничих підприємств України, Наукового парку МНАУ 

«Агроперспектива», Освітньо-інноваційного кластеру «Агротехніка», 

Національного інноваційного кластеру «Родючість ґрунтів», співзасновником 

яких є Миколаївський національний аграрний університет. 

Засновником Конкурсу є базовий заклад вищої освіти – Миколаївський 

національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України (далі – 

МНАУ). 

Співорганізаторами Конкурсу є: Опольський університет (Республіка 

Польща), Університет Чарльза Дарвіна (Австралія), Університет Баня-Луки 

(Боснія і Герцеговина), Гродненський державний аграрний університет, Установа 

освіти «Білоруський державний аграрний технічний університет» (Республіка 

Білорусь), Індійський інститут технологій (Індія), Костанайський інженерно-

економічний університет імені  М. Дулатова, Торайгиров університет (Республіка 

Казахстан), Ташкентський державний аграрний університет (Республіка 

Узбекистан), Державний аграрний університет Молдови (Республіка Молдова). 

Конкурс проводиться щорічно. Перелік складу співорганізаторів Конкурсу 

кожного року може оновлюватися. 

У Конкурсі можуть брати участь студенти закладів вищої освіти незалежно 

від форм власності та підпорядкування, які на момент завершення другого етапу 

Конкурсу є студентами освітнього ступеня бакалавр або магістр. 

Конкурс проводиться за спеціальностями: 

201 «Агрономія», 
204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 

208 «Агроінженерія». 
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У Конкурсі можуть брати участь до п’яти наукових робіт за кожною 

спеціальністю від одного закладу вищої освіти. 

 У однієї роботи не може бути більше двох авторів і двох керівників. 
 Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 

даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI (із змінами). 
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2. КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ 

 

 Організацію та проведення Конкурсу забезпечує Організаційний 

комітет. 

 До складу Організаційного комітету входять організатори 

(співорганізатори) Конкурсу, представники інших закладів вищої освіти, 

наукових установ, підприємств, громадських організацій тощо (за згодою). 

Головою Організаційного комітету призначається керівник або заступник 

керівника Миколаївського національного аграрного університету. 

 До повноважень Організаційного комітету належать: 
- налагодження зв’язків із закладами вищої освіти, які проводять Конкурс в 

інших державах, надання їм необхідної науково-методичної допомоги; 

- розроблення бланків дипломів для переможців та учасників Конкурсу; 

- визначення місця нагородження переможців Конкурсу; 
- висвітлення у засобах масової інформації про проведення та підсумки 

Конкурсу. 

 Для розгляду і оцінювання наданих на Конкурс робіт створюється 

Журі з кожної спеціальності Конкурсу, чисельність і склад яких затверджується 

наказом ректора МНАУ. 

 До складу Журі входять науково-педагогічні працівники МНАУ, 

співорганізаторів Конкурсу, інших закордонних наукових установ, представники 

підприємств, громадських організацій тощо (за згодою). Зі складу Журі 

обираються голова Журі та секретар Журі з кожної спеціальності. Головою Журі 

з кожної спеціальності призначається науково-педагогічний працівник МНАУ. 

 Кількість представників МНАУ у складі Журі не може перевищувати 

50% від затвердженого його складу. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА РОЗГЛЯДУ НАУКОВИХ 

РОБІТ 

 
 Конкурс проводиться у два тури: 

І тур – у закладах вищої освіти; 
ІІ тур – у Миколаївському національному аграрному університеті. 

ІІ тур Конкурсу проводиться у два етапи: 

- перший етап – подвійне «сліпе» рецензування робіт; 

- другий етап – підсумкова науково-практична конференція в онлайн- 

режимі. 

 Для організації та проведення І туру Конкурсу у закладі вищої освіти 

за наказом керівника створюється конкурсна комісія, на розгляд якої студенти 

подають свої наукові роботи. 

 Конкурсна комісія з проведення І туру Конкурсу відбирає не більше 

п’яти наукових робіт з кожної спеціальності та надсилає їх в електронному 

вигляді  до  МНАУ  за  порядком  та  у  строк,  визначених  розділами  VI  та   

VIII Положення. 

 Журі кожної спеціальності призначає зі свого складу не менше двох 

рецензентів кожної роботи. 

 Наукові роботи, які беруть участь у ІІ турі Конкурсу, не подаються на 

рецензування до закладів вищої освіти, у яких навчаються їх автори. 

 При подвійному «сліпому» рецензуванні наукової роботи 

враховуються такі критерії: 

- відповідність теми роботи спеціальності Конкурсу; 

- актуальність проблеми; 
- ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

використання сучасних методів дослідження; 

- повнота та якість викладення основних наукових результатів; 

- теоретична значимість роботи; 

- практична значимість роботи; 

- якість оформлення. 
 Журі з кожної спеціальності (за наявності не менше 2/3 від складу 

журі) на підставі рецензій та відкритого обговорення наукових робіт більшістю 

голосів (50% + 1 голос) приймає рішення у першому етапі щодо визначення 

фіналістів другого етапу Конкурсу за кожною спеціальністю. За рівної кількості 

голосів членів Журі голос голови Журі є вирішальним. Результати голосування у 

першому етапі Конкурсу оформлюються протоколом за підписом голови і 

секретаря Журі (Додаток 2). 
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 На засіданні Оргкомітету Конкурсу розглядаються результати 

голосування Журі всіх спеціальностей Конкурсу та відкритим голосуванням 

приймається рішення про затвердження протоколів Журі першого етапу та 

призначення другого етапу Конкурсу. 

 За результатами рецензування формується рейтинговий список 

наукових робіт, який оприлюднюється на офіційному сайті 

(http://konkurs.mnau.edu.ua). 

 Якщо під час рецензування наукової роботи буде виявлено ознаки 

академічного плагіату, Журі окремо розглядає це питання і своїм рішенням: 

підтверджує факт академічного плагіату та знімає відповідну наукову 

роботу з Конкурсу з повідомленням учасника та конкурсної комісії відповідного 

закладу вищої освіти про цей факт; 

не підтверджує факт академічного плагіату і допускає відповідну наукову 

роботу до подальшої участі у Конкурсі. 

 Фіналістам Конкурсу Оргкомітет надсилає запрошення для участі у 

другому етапі Конкурсу, який проводиться у вигляді підсумкової науково- 

практичної онлайн-конференції не пізніше, ніж за два тижні до дати її 

проведення. У другому етапі Конкурсу фіналісти в онлайн-режимі захищають 

перед Журі свою роботу та відповідають на запитання. 

 Вимоги до презентації: 
- презентацію виконують у програмі PowerPoint; 

- ілюстративний матеріал роботи (рисунки, діаграми, схеми, фотографії, 

графічні зображення) виносять у презентацію; 

- обсяг презентації не більше 20 слайдів. 

 За результатами презентації та захисту роботи Журі визначає 

переможців відкритим голосуванням простою більшістю голосів за наявністю на 

даному засіданні 2/3 його членів. 

 Журі оформлює звіт про проведення Конкурсу, у тому числі протокол 

першого етапу Конкурсу про визначення фіналістів (Додаток 2), протокол 

другого етапу Конкурсу про розподіл ступенів дипломів (Додаток 3) та 

статистичну довідку (Додаток 4). 

 Документація з проведення Конкурсу зберігається протягом трьох 

років в архіві МНАУ. 
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4. ВІДЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 

 

 Переможців Конкурсу нагороджують дипломами І-ІІІ ступенів за 

кожною спеціальністю, інших учасників – сертифікатом учасника, наукових 

керівників переможців та рецензентів – подяками за сумлінну працю. 

Співвідношення розподілу призових міст: 

- за кожною спеціальністю призові місця займають 25% від кількості 

прорецензованих робіт відповідно до рейтингу; 

- розподіл за ступенями: 20% – дипломи I ступеня, 30% – дипломи II 

ступеня, 50% – дипломи III ступеня; 

- рейтинг фіналістів за ступенями вираховується, як сума балів за перший і 

другий етапи Конкурсу. 

 МНАУ та співорганізатори Конкурсу можуть нагороджувати 

студентів-переможців Конкурсу та їх наукових керівників цінними подарунками 

та рекомендацією для публікації їх роботи у наукових виданнях, засновниками 

яких є заклади вищої освіти. 

 Результати Конкурсу розміщуються на його офіційному сайті 

(http://konkurs.mnau.edu.ua) після засідання Оргкомітету, на якому затверджуються 

протоколи Журі. 
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5. АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ. ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ 
 

 Для забезпечення об’єктивного проведення Конкурсу у МНАУ 

створюється Апеляційна комісія. До складу Апеляційної комісії можуть входити 

науково-педагогічні працівники МНАУ, співорганізаторів Конкурсу, представники 

інших закладів вищої освіти, наукових установ, підприємств, громадських 

організацій тощо. Чисельність членів Апеляційної комісії формується  відповідно  

до кількості учасників ІІ туру Конкурсу. Чисельність і склад Апеляційної комісії 

затверджуються наказом ректора МНАУ. 

 Учасники Конкурсу можуть протягом семи днів після оголошення 

результатів ІІ туру Конкурсу подати заяву у довільній формі на електронну 

пошту Апеляційної комісії (e-mail: konkurs.mnau.edu.ua) щодо необ’єктивності 

оцінювання Журі Конкурсу їх наукової роботи. 

 Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів з дня надходження 

заяви ухвалює рішення, що фіксується у протоколі її засідання (Додаток 5), та 

надсилає його на електронну адресу заявника. 

 Забороняється втручання наукових керівників, батьків учасників та 

інших осіб у процедуру проведення Конкурсу та розгляду апеляцій. 



Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено Сторінка 11 із 22 

 

 

 Миколаївський національний аграрний університет 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 

МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ 

НАУКОВИХ РОБІТ 

«АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО» 

 

 

 
СО 5.288.17-00.2020 

  

6. ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ РОБІТ 

 У Конкурсі беруть участь наукові роботи студентів, що виконані 

самостійно, подаються вперше, з відсутністю плагіату. Роботи мають бути 

актуальними, інноваційними або пошуковими за своїм характером у межах 

певної спеціальності. 

 Роль наукового керівника роботи, що подається на Конкурс, має суто 

консультативний характер. 

 Мовами Конкурсу є національна та англійська. 
На І турі Конкурсу робота виконується національною та англійською 

мовами. На ІІ тур Конкурсу роботу та відомості про автора(-ів) та наукового(-их) 

керівника(-ів) надсилають національною та англійською мовами. 

 Вимоги до оформлення роботи, що надходить на Конкурс: 

- перша сторінка – титульна (на ній зазначають тільки назву роботи, 

анотацію – не більше 1500 символів і ключові слова – не більше 10 слів); 

основний зміст роботи (з другої по двадцять першу сторінку) складається з: 

I. Вступ, II. Аналітичний огляд літератури, III. Об’єкт, предмет і методи 

досліджень, IV. Результати роботи, V. Висновки, VI. Список літератури 

(посилання на джерела у тексті у вигляді номерів у квадратних дужках); - текст 

друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, 

аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. 

Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 20 сторінок без 

урахування додатків. 

 Відомості про автора(-ів) та наукового(-их) керівника(-ів) оформляють 

окремим документом (Додаток 1), підписують і надсилають окремо сканований 

документ. 

 Роботу в електронному вигляді надсилає особисто головний автор 

після реєстрації на сайті Конкурсу (див. http://konkurs.mnau.edu.ua). 

 До роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо (за 

наявності), креслення та ілюстрації, скомпоновані на аркуші формату А3 або А4. 

 Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього розділу, її 

повертають автору на доопрацювання упродовж п’яти днів. На повторне 

доопрацювання робота не відправляється і не допускається до участі в Конкурсі. 

Журі виключає цю роботу з Конкурсу і повідомляє про це головного автора 

протягом десяти днів після відхилення роботи. Кожна робота, що відповідає 

вимогам цього розділу, отримує шифр, який повідомляється на електронну 

адресу, з якої було надіслано роботу. 

 Для забезпечення об’єктивності і анонімності прізвища, ініціали 

автора(-ів) та наукового(-их) керівника(-ів), а також найменування закладу вищої 

освіти надаються Журі після проведення першого етапу Конкурсу. 

 Наукові роботи, представлені на Конкурс, не повертаються авторам. 



Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено Сторінка 12 із 22 

 

 

 Миколаївський національний аграрний університет 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 

МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ 

НАУКОВИХ РОБІТ 

«АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО» 

 

 

 
СО 5.288.17-00.2020 

  

7. ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ 
 

 Витрати на проведення І туру Конкурсу здійснюються за рахунок 

закладів вищої освіти. 

 Матеріально-технічне забезпечення ІІ туру Конкурсу, витрати на 

рецензування робіт та проведення підсумкових науково-практичних онлайн- 

конференцій здійснюються за рахунок МНАУ та джерел, не заборонених 

законодавством України. 



Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено Сторінка 13 із 22 
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8. ОСНОВНІ ДАТИ КОНКУРСУ 
 

Початок І туру Конкурсу – 1 вересня 2020 р. 

Дедлайн подання робіт для участі у ІІ турі Конкурсу – до 1 квітня 2021 р. 

Оголошення результатів першого етапу ІІ туру Конкурсу – до 20 травня 

2021 р. 

Оголошення результатів другого етапу ІІ туру Конкурсу – до 15 червня 

2021 р. 



Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено Сторінка 14 із 22 
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9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора. 

Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом ректора за 

рішенням вченої ради Миколаївського національного аграрного університету. 

Дія Положення скасовується наказом ректора за рішенням вченої ради 

Миколаївського національного аграрного університету. 

З усіх питань, які не врегульовані цим Положенням, необхідно 

керуватися чинним законодавством України. 



Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено Сторінка 15 із 22 
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 Додаток 1 

В І Д О М О С Т І 

про автора та наукового керівника наукової роботи 
 

Назва роботи    

Шифр    

Автор (-и) 

1. Прізвище    

2. Ім’я (повністю)    

3. По батькові (повністю)   

4. Місце навчання, телефон, е-mail    

5. Спеціальність, з якої автор бере участь у Конкурсі   
 

Науковий (-і) керівник (-и) 

1. Прізвище     

2. Ім’я (повністю)     

3. По батькові (повністю)    

4. Місце роботи, телефон, е-mail    

5. Науковий ступінь /вчене звання    
 

Автор (-и), керівник (-и) надають згоду на обробку персональних даних (обрати 

“ТАК” чи “НІ”, поставивши в квадратику відмітку “+”) 

ТАК НІ 
 

Автор (-и), керівник (-и) надають згоду на публікацію матеріалів роботи в 

збірнику робіт переможців Конкурсу (обрати “ТАК” чи “НІ”, поставивши в 

квадратику відмітку “+”) 
 

 

 

 

 

 

 

Рішенням конкурсної комісії _________________________________________ 

                      (найменування  ЗВО) 

  студент(ка) ________________ рекомендується для участі у ІІ турі Міжнародного 
                                          (прізвище, ініціали)  

конкурсу студентських наукових робіт «Аграрні науки та продовольство»                   

зі  спеціальності _____________________________. 
     

Голова конкурсної комісії   ___________            _______________________ 
                            (підпис)                                                   (прізвище, ініціали) 

  ____  ____________________20 __ року 

ТАК  НІ 

Автор(-и) роботи    
(підпис) 

   
(прізвище та ініціали) 

Науковий (-і) керівник (-и)    
(підпис) 

   
(прізвище та ініціали) 

 



Додаток 2 

Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено Сторінка 16 із 22 
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ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

Журі першого етапу Міжнародного конкурсу студентських 

наукових робіт «Аграрні науки та продовольство» 

з    
(назва спеціальності) 

від  20 року 

Забезпечено рецензування       студентських наукових робіт, що надійшли 

із закладів вищої освіти. 

На підставі відкритого обговорення результатів рецензій наукових робіт 

вирішено визнати фіналістами – учасниками другого етапу Конкурсу роботи за 

такими шифрами: 
 

(номери шифрів) 
 

 

 

 

 

 

Голова Журі  
(підпис) 

 
 

(прізвище та ініціали) 

 

 

Секретар Журі: 

М.П 

 
 

 

(підписи) 

 

 
(прізвища та ініціали) 



Додаток 3 
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ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

 

Журі другого етапу Міжнародного конкурсу студентських 

наукових робіт «Аграрні науки та продовольство» 

з    
(назва спеціальності) 

від  20  року 

 

На підставі відкритого обговорення результатів наукових робіт вирішено 

розподілити дипломи: 
 

Дипломи  

І ступеня, Шифр роботи 

ІІ ступеня, Шифр роботи 

ІІІ ступеня Шифр роботи 
 

 

 

 

 
 

Голова Журі  
(підпис) 

 
 

(прізвище та ініціали) 

 

 

Секретар Журі: 

М.П 

 
 

 

(підписи) 

 

 
(прізвища та ініціали) 



Додаток 4 

Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено Сторінка 18 із 22 
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СТАТИСТИЧНА ДОВІДКА 

 

На Міжнародний конкурс студентських наукових робіт 

«Аграрні науки та продовольство» 
20  /20  н. р. надійшло  робіт (  студентів-авторів,  наукових 

керівників) із  закладів вищої освіти. 
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Голова Журі 
 
 

(підпис) 

 
 

(прізвище та ініціали) 

 

 

Секретар Журі: 

М.П 

 
 

 

(підпис) 

 

 
(прізвище та ініціали) 



Додаток 5 

Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено Сторінка 19 із 22 
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ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

апеляційної комісії 

Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт 

«Аграрні науки та продовольство» 

з    
(назва спеціальності) 

 

від  20  року 

 

Апеляційна комісія розглянула студентську наукову роботу автора(-ів) 
  та вирішила визнати, що автор(-и) 

(ім’я, прізвище) 

 
(ім’я, прізвище, є претендентом(-тами) або не є претендентом(-тами) 

заслуговують/не заслуговують на нагородження дипломом  ступеня. 
 

 

 

 

 

 

 

Голова Апеляційної комісії 
 

 

(підпис) 

 
 

(прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

Члени Апеляційної комісії 
 

 

(підписи) 

 
 

(прізвища та ініціали) 

 
 

М.П. 


