
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

про Міжнародний студентський професійний творчий конкурс 

«Аграрні науки та продовольство» 
 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 09.01.2023 р. № 9 на базі 

Миколаївського національного аграрного університету (далі – МНАУ) у 2022/2023 

навчальному році буде проходити Міжнародний студентський професійний творчий 

конкурс «Аграрні науки та продовольство». 

Координацію Конкурсу забезпечує Міністерство освіти і науки України. 

Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Державна наукова 

установа «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України. 

Проведення Конкурсу відбувається за сприянням Науково-навчально-виробничого 

консорціуму «Південний», Наукового парку Миколаївського національного аграрного 

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

Національного інноваційного кластеру «Родючість ґрунтів», співзасновником яких є 

Миколаївський національний аграрний університет. 

Метою конкурсу є інтеграція України у світовий освітній простір, розширення 

міжнародних зв’язків, виявлення та підтримки найбільш талановитих студентів, 

формування творчого покоління науково активної молоді в аграрній науці 

Конкурс проводиться за напрямками: 

− агрономія; 

− технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; 

− агроінженерія. 

У Конкурсі можуть брати участь до п’яти проєктів за кожним напрямком від 

одного ЗВО. 
Конкурс проводиться у: 

– перший – січень-березень 2023 року; 

– другий – квітень-червень 2023 року у МНАУ. 

Перший етап Конкурсу проходить у закладі вищої освіти з метою відбору кращих 

проєктів для участі в другому етапі Конкурсу. 

Термін подання робіт на ІІ-й етап Конкурсу – до 1 квітня 2023 р. 

Підведення підсумків конкурсу відбудеться під час науково-практичних онлайн- 

конференцій за окремими напрямками з 05 по 09 червня 2023 р. 

Конкурсна робота повинна відповідати вимогам Регламенту проведення 

Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу «Аграрні науки та 

продовольство» (див. електронну версію http://konkurs.mnau.edu.ua). 

На Конкурс подаються самостійно підготовлені студентами проєкти (не більше 

двох авторів і двох керівників), які є актуальними, інноваційними або пошуковими за 

своїм характером у межах певного напрямку. 

Мовами конкурсу є українська та англійська. На І етапі Конкурсу проєкт 

виконується українською та англійською мовами. На ІІ етап Конкурсу проєкт та 

відомості про автора(-ів) та наукового(-их) керівника(-ів) надсилають англійською 

мовою. 

Конкурсні проєкти необхідно зареєструвати на сайті МНАУ у відповідному 

розділі певного напрямку. 

Контактна особа: Панфілова Антоніна Вікторівна. Телефони для довідок: 

+380977151902; +380997001452.  
 

Оргкомітет конкурсу 


