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3.20. За результатами рецензування формується рейтинговий список проєктів, 

який оприлюднюється на офіційному сайті (http://konkurs.mnau.edu.ua). 

3.21. Якщо під час рецензування проєкту буде виявлено ознаки академічного 

плагіату, Журі окремо розглядає це питання і своїм рішенням: 

підтверджує факт академічного плагіату та знімає відповідний проєкт з 

Конкурсу з повідомленням учасника та конкурсної комісії відповідного закладу 

вищої освіти про цей факт; 

не підтверджує факт академічного плагіату і допускає відповідний проєкт до 

подальшої участі у Конкурсі. 

3.22. Фіналістам Конкурсу Оргкомітет надсилає запрошення для участі у 

другому турі Конкурсу, який проводиться у вигляді підсумкової науково-

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

У другому турі Конкурсу фіналісти в онлайн-режимі захищають перед Журі свій 

проєкт та відповідають на запитання.  

Зважаючи на умови воєнного стану з дотриманням законодавства України в 

частині врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного 

стану можливий захист проєктів в таких режимах: 

 онлайн-режим; 

 відеозапис презентації проєкту, який надсилається на електрону пошту 

секретаря Журі з відповідного напряму Конкурсу. 

3.23. Вимоги до презентації:  

- презентацію виконують у програмі PowerPoint;  

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

графічні зображення) виносять у презентацію;  

- обсяг презентації не більше 20 слайдів.  

3.24. За результатами презентації та захисту проєкту Журі визначає переможців 

відкритим голосуванням простою більшістю голосів за наявністю на даному 

засіданні 2/3 його членів. 

3.25. Журі оформлює звіт про проведення Конкурсу, у тому числі протокол 

першого туру Конкурсу про визначення фіналістів (Додаток 2), протокол другого 

туру Конкурсу про розподіл ступенів дипломів (Додаток 3) та статистичну довідку 

(Додаток 4).  

3.26. Рішення про результати Конкурсу (Додаток 5) та звіт про підсумки 

проведення конкурсу надсилаються оргкомітетом до ДНУ «ІМЗО» у двотижневий 

строк після їх проведення. 

4. Керівництво Конкурсом 

4.1. Організацію та проведення Конкурсу забезпечує Організаційний комітет. 

4.2. До складу Організаційного комітету входять представники організаторів 

(співорганізаторів) Конкурсу, МОН, ДНУ «ІМЗО», представники  

інших закладів вищої освіти, наукових установ, підприємств, громадських 

організацій тощо (за згодою).  

4.3. Організаційний комітет виконує такі функції:  

– проводить організаційну роботу з підготовки і проведення конкурсу; 

– визначає напрями і строки, розробляє регламент проведення конкурсу та 

ознайомлює з ним учасників; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1358-16/conv#n95
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