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1. Загальні положення 

1.1. Метою Всеукраїнського конкурсу наукових робіт для студентів 

вищих навчальних закладів (далі – конкурс) є залучення талановитої молоді до 

дослідницької діяльності, виявлення та розвиток обдарованих студентів, 

стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді, сприяння її 

подальшому науковому зростанню та підвищенню престижу науки у 

студентському середовищі. 

1.2. Конкурс наукових робіт оголошує Міністерство аграрної політики та 

продовольства України.  

1.3. Учасниками конкурсу можуть бути студенти ОКР «Бакалавр» (3 – 4 

курсів), ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» денної форми навчання вищих 

навчальних закладів, у тому числі іноземні, які навчаються у цих навчальних 

закладах. 

1.4. Конкурс проводиться у два тури: 

– перший тур – у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації; 

– другий тур – у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації, 

визначених базовими. 

1.5. Перелік напрямів наукових досліджень, за якими проводиться 

конкурс, базові вищі навчальні заклади для проведення другого туру конкурсу, 

склад організаційного комітету затверджує Департамент  науково-освітнього 

забезпечення АПВ та розвитку сільських територій. 

1.6. Наукові дослідження мають відповідати спеціальностям (напрямам 

підготовки), за якими ведеться підготовка фахівців у вищих навчальних 

закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації (додаток А). 

1.7. Тематика наукових робіт має охоплювати стратегічні напрями 

аграрної науки: дослідження економічних процесів і явищ, розвиток техніки і 

технології, генетика і біотехнологія, біологія рослин і тварин, екологічна, 

енергетична та продовольча безпека, соціально-економічний розвиток 

сільських територій і пріоритети розвитку виробничої та соціальної 

інфраструктури і т. інше. 
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1.8. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 

2. Конкурс 

2.1. Засновником конкурсу є Міністерство аграрної політики та 

продовольства України, Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та 

розвитку сільських територій. 

2.2. Загальне організаційне керівництво конкурсом здійснює 

організаційний комітет, до складу якого входять представники Департаменту 

науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій, 

Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» та вищих 

навчальних закладів ІІІ – ІVрівня акредитації Міністерства аграрної політики та 

продовольства України. 

2.3. Для організації та проведення першого туру конкурсу у вищому 

навчальному закладі за наказом ректора створюється конкурсна комісія. 

2.4. У базовому вищому навчальному закладі для проведення другого 

туру створюється галузева конкурсна комісія.  

Галузеві конкурсні комісії можуть створювати у своєму складі секції під 

керівництвом заступників голів галузевих конкурсних комісій. 

2.5. До складу галузевих конкурсних комісій входять науково-педагогічні 

працівники базових вищих навчальних закладів, представники інших вищих 

навчальних закладів, наукових установ, підприємств, громадських організацій  

тощо (за згодою).  

Головою галузевої конкурсної комісії є ректор або проректор базового 

вищого навчального закладу. 

2.6. Галузева конкурсна комісія на засіданнях розглядає подані наукові 

роботи, визначає переможців, узагальнює матеріали і готує звіт про підсумки 

конкурсу. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/paran2#n2
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/paran2#n2
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3. Вимоги до наукових робіт 

3.1. Наукова робота є результатом самостійного дослідження студентом 

наукової проблеми, яке характеризується елементами наукової новизни та 

практичною значущістю.  

3.2. Студентська наукова робота, що надсилається на конкурс, не може 

носити тільки оглядовий (реферативний) характер, а має відображати 

оригінальні теоретичні та практичні дослідження, виконані особисто автором. 

3.3. Оформлення наукової роботи має відповідати загальним вимогам до 

наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95 «Документація. 

Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення».  

3.4. Конкурсна наукова робота має включати такі обов’язкові елементи: 

– титульну сторінку; 

– зміст; 

– вступ; 

– основну частину; 

– висновки та пропозиції; 

– список використаних джерел; 

– додатки. 

 3.5. До наукової роботи додаються: 

 – анкета, що містить дані про автора роботи та наукового керівника; 

– відгук керівника наукової роботи. 

3.6. На конкурс подаються зброшуровані роботи, загальний обсяг яких не 

перевищує 30 сторінок без урахування списку використаних джерел та додатків 

(допускається відхилення в межах ± 10 %), оформлені відповідно до вимог: 

формат А-4 комп’ютерного набору, через 1,5 інтервалу, шрифт Times New 

Roman, розмір 14, абзацний відступ – 1,25 см.  

3.7. Усі сторінки тексту мають бути пронумеровані. Першою сторінкою є 

титульна, що входить до загальної нумерації сторінок. На титульній сторінці та 

сторінці із змістом номери сторінок не ставляться. Нумерація сторінок 
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проставляється, починаючи з першої сторінки «Вступу» (відповідно до 

порядкового номера сторінки). 

Титульна сторінка містить назву наукової роботи та її шифр, що 

складається з двох слів, які характеризують обраний напрям наукової роботи 

(додаток В). 

Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки 

структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ і 

ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» 

друкують великими літерами симетрично до тексту в центрі сторінки (без 

крапки). 

3.8. До конкурсу допускаються роботи, виконані українською мовою (для 

іноземних студентів – російською або англійською мовами). 

3.9. У наукових роботах, що подаються на другий тур, прізвища, ініціали 

авторів та наукових керівників, назви вищих навчальних закладів замінюються 

шифром (шифр – не більше двох слів).  

– перший тур – кожен ВНЗ розробляє положення про конкурсну роботу 

та вимоги щодо оформлення робіт, враховуючи вимоги положення конкурсу. 

– другий тур – робота, що пройшла перший тур  шифрується в другому 

турі в базовому вищому навчальному закладі ВНЗ. Шифр робіт передається 

організаційному комітету до початку проведення другого туру конкурсу. 

3.10. Анкета (додаток Б) та відгук наукового керівника, подаються у 

друкованому вигляді в окремо запечатаному конверті, на якому зазначається 

шифр наукової роботи. 

3.11. У разі подання робіт з порушенням вимог галузева конкурсна 

комісія відхиляє їх і не допускає до участі у конкурсі. 
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4. Вимоги до змісту наукових робіт 

4.1. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються 

мета і завдання наукової роботи, формулюються об'єкт і предмет дослідження, 

практична значущість, перелічуються матеріали, використані під час виконання 

наукової роботи, викладається методика виконання, прийоми і методи 

дослідження (обсяг вступу, як правило, має не перевищувати 3 сторінки). 

4.2. Основна частина наукової роботи складається з розділів 

(теоретичний, дослідницько-аналітичний, рекомендаційний) та підрозділів (за 

необхідності), які мають бути взаємозв'язані, а матеріал – викладений 

послідовно і логічно з критичним аналізом теоретичних положень, 

статистичних даних, інформації різноманітного характеру (обсяг основної 

частини, як правило, має не перевищувати 23 – 25 сторінок). 

4.3. У висновках та пропозиціях щодо наукової роботи узагальнюються 

проведені дослідження, викладаються основні теоретичні та практичні 

результати, рекомендується їх упровадження (обсяг висновків, як правило, має 

не перевищувати 3 – 4 сторінки)і т. інше. 

4.4. У списку використаних джерел наводиться перелік законодавчих 

актів, вітчизняної та зарубіжної наукової, навчально-методичної та спеціальної 

літератури, фахових видань, інформаційних ресурсів Інтернету, якими 

послуговувалися під час написання наукової роботи.  

Під час складання списку використаних джерел слід дотримуватися 

національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з 

інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

4.6. У додатках наводяться допоміжні матеріали: інструкції, положення, 

правила, результати соціологічних та маркетингових досліджень, громіздкі 

таблиці, рисунки тощо. Додатки слід оформляти як продовження наукової 

роботи, розташовуючи їх у порядку посилань на них у тексті. 

4.7. Під час написання наукової роботи студент має вказувати посилання 

на використані джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться у 
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науковій роботі. Під час роботи з різними джерелами науковий етикет вимагає 

дослівно відтворювати цитований текст, оскільки найменше скорочення може 

спотворити зміст, викладений автором. Посилання в тексті на джерела наводять 

у квадратних дужках із зазначенням джерела та сторінки. Перша цифра у 

квадратних дужках відповідає номерові джерела у списку використаних 

джерел, друга – номерові сторінки (наприклад [8, с. 85]). 

 

5. Порядок розгляду наукових робіт та проведення конкурсу 

5.1. Конкурс оголошується на початку кожного навчального року наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, який 

оприлюднюється на його сайті й надсилається до всіх вищих навчальних 

закладів. 

5.2. Під час першого туру конкурсу (грудень) студенти подають роботи 

на розгляд до конкурсної комісії вищого навчального закладу, в якому вони 

навчаються.  

5.3. Конкурсна комісія відбирає найкращі (не більше трьох) наукові 

роботи з кожного напряму наукових досліджень та надсилає їх галузевим 

конкурсним комісіям у строк, визначений наказом Міністерства аграрної 

політики та продовольства України. 

5.4. Другий тур конкурсу (березень) складається з двох етапів – заочного 

(експертне оцінювання) та очного (науково-практична конференція). 

5.5. Студентські наукові роботи, що надійшли до галузевих конкурсних 

комісій, після попереднього розгляду надсилаються для експертного 

оцінювання до вищих навчальних закладів, у яких не навчаються їх автори.  

Експертне оцінювання оформляється у вигляді рецензії (додаток Г), яку 

має бути завірено печаткою навчального закладу, де працює рецензент. 

Зведену інформацію про результати незалежного оцінювання наукових 

робіт розсилають по ВНЗ, які брали участь у конкурсі. 

5.6. Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не 

менше 2/3 її складу) на підставі рецензій та відкритого обговорення наукових 
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робіт більшістю голосів приймає рішення щодо визначення найкращих 

наукових робіт. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос 

голови є вирішальним. 

5.7. Автори наукових робіт, які галузевою конкурсною комісією визнані 

найкращими, отримують запрошення для участі у підсумковій науково-

практичній конференції (не пізніше ніж за десять днів до дати її проведення) 

для доповіді та захисту результатів наукових досліджень. 

Інформацію про дату проведення науково-практичної конференції 

галузеві конкурсні комісії надають до Державної установи «Науково-

методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів «Агроосвіта», яка доводить її до вищих навчальних 

закладів. 

5.8. Рішення про визначення претендентів на нагородження дипломами 

Міністерства аграрної політики та продовольства України приймаються 

галузевими конкурсними комісіями після проведення підсумкової науково-

практичної конференції. 

5.9. Автор наукової роботи, який не брав участі у підсумковій науково-

практичній конференції, не може бути претендентом на нагородження. 

5.10. Галузева конкурсна комісія надсилає до Державної установи 

«Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» звіт про проведення 

другого туру конкурсу (додаток Д) та протокол засідання галузевої конкурсної 

комісіїhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0389-12/print1347441916142356 - n94 (додаток Е). 

5.11. Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності вищих навальних закладів «Агроосвіта» 

веде реєстр наукових робіт для виключення можливості повторного подання їх 

на конкурс, а також зберігає документацію з проведення другого туру конкурсу 

протягом п’яти років. 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0389-12/print1347441916142356#n94
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6. Критерії оцінювання наукових робіт 

6.1. Методологія оцінювання наукових робіт спрямована на використання  

наявних творчих можливостей учасників конкурсу, виявлення їх наукових 

здібностей. Результати оцінювання рівня якості підготовки наукових робіт 

мають довести, що конкурсант: 

– має концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та практичної 

діяльності, включаючи основи знань сучасних досягнень науки у сфері 

професійної діяльності; 

– вміє розв'язувати складні та непередбачувані завдання і проблеми з 

предмета професійної діяльності, що вимагає самостійного збирання та 

інтерпретації інформації, вибір методів й засобів вирішення, застосування 

інноваційних підходів. 

6.2. Критеріями оцінювання наукової роботи є: 

– чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і 

теми роботи загалом; 

– науковість стилю викладання; 

–  відсутність орфографічних і синтаксичних помилок; 

–  правильне оформлення роботи відповідно до стандартів. 

 

7. Визначення переможців конкурсу та їх нагородження 

7.1. Переможців конкурсу визначають рішенням галузевої конкурсної 

комісії з кожного напряму наукових робіт та нагороджують дипломами І, ІІ, ІІІ 

ступенів Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

7.2. Наукових керівників нагороджують відзнаками Міністерства аграрної 

політики та продовольства України. 

7.3. Оргкомітет і галузева конкурсна комісія приймають рішення про 

нагородження окремих студентів та наукових керівників заохочувальними  

грамотами протягом 14 календарних днів. 
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7.4. Рішення про перемогу у конкурсі оголошують на урочистій церемонії 

нагородження фіналістів та призерів конкурсу в присутності представників 

вищих навчальних закладів. 

 

8. Подання та розгляд апеляцій 

8.1. Для забезпечення об’єктивного проведення другого туру конкурсу у 

базовому вищому навчальному закладі створюється апеляційна комісія, 

кількість і склад якої затверджуються наказом ректора базового вищого 

навчального закладу. Членами апеляційної комісії можуть призначатися 

представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

базового вищого навчального закладу, інших вищих навчальних закладів та 

наукових установ (за згодою). 

8.2. Учасники конкурсу можуть протягом десяти днів після оголошення 

результатів підсумковою науково-практичною конференцією подати заяву в 

письмовій формі апеляційній комісії щодо необ’єктивності оцінювання 

наукової роботи. 

8.3. Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів від дня 

надходження заяви ухвалює рішення, що фіксується у протоколі її засідання 

(додаток Є), та надає його заявнику. 

 

9. Фінансування конкурсу наукових робіт 

9.1. Матеріально-технічне забезпечення першого туру конкурсу та 

витрати на пересилання робіт до базових вищих навчальних закладів 

здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів. 

9.2. Витрати на проведення другого туру конкурсу, включаючи витрати 

на рецензування робіт та проведення підсумкової науково-практичної 

конференції, здійснюються за рахунок базового вищого навчального закладу й 

інших джерел, не заборонених законодавством України. 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0389-12/print1347441916142356#n98
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Додаток А 

 

Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах Міністерства аграрної політики та продовольства 

України 

1. Агрономія. 

2. Ветеринарна медицина. 

3. Водні біоресурси та аквакультура. 

4. Геодезія, картографія та землеустрій. 

5. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування.  

6. Економіка підприємства. 

7. Економічна кібернетика. 

8. Енергетика та електротехнічні системи в АПК. 

9. Лісове і садово-паркове господарство. 

10. Маркетинг. 

11. Менеджмент.  

12. Облік і аудит. 

13. Процеси, машини та обладнання АПВ. 

14. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 

15. Фінанси і кредит. 

16. Харчові технології та інженерія. 
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Додаток Б 

 

Анкета учасника 

АВТОР НАУКОВИЙ КЕРІВНИК 

Прізвище: Прізвище:  

Ім’я: Ім’я: 

По батькові: По батькові: 

Назва та місце знаходження вищого 

навчального закладу, у якому навчається 

автор: 

Місце роботи, посада:  

Факультет: Науковий ступінь, учене звання: 

Курс: Поштова адреса: 

Поштова адреса: Телефон: 

Телефон: е-mail:  

е-mail:  

Напрям наукової роботи: 

Шифр наукової роботи: 

Назва наукової роботи: 

 

Науковий керівник ________________ 
(підпис)

 

__________________
  

(прізвище та ініціали) 

Автор роботи ________________ 
(підпис)

 

__________________ 
(прізвище та ініціали)

 

 

Рішенням конкурсної комісії _______________________________________________ 

                                                                      
(назва ВНЗ) 

 

студент(ка) _______________________ рекомендується для участі у другому турі 
                                                  (прізвище, ініціали)  

конкурсу _______________________________________________________________ 

                                                            
(назва напряму дослідження) 

Голова конкурсної комісії            __________             ___________________________ 
                                                                                               (підпис)                                                           (прізвище, ініціали) 

 

М.П. ___ __________________20 __ року 
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Додаток В 

 

Зразок титульної сторінки 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

 

 

 

 

Напрям «…» 

 

 

Шифр «…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВА РОБОТА  
 

 

 

на тему: 
 

«…» 
 

 

 

 

 

 

 

 

2013 
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Додаток Г 

 

Форма рецензії за результатами експертного оцінювання конкурсної 

роботи 

 

РЕЦЕНЗІЯ 
 

на наукову роботу _________________________________, подану на конкурс 
                                                                                    (шифр) 

 

з ____________________________________________________________________ 
(назва напряму наукової роботи) 

Актуальність теми роботи_______________________________________________ 

 
Ступінь новизни та оригінальність ідей і методів дослідження, покладених в 
основу роботи_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

Основні наукові результати _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Наукова література та інші джерела інформації _____________________________ 

Значення роботи (практичне, наукове) ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Ступінь самостійності виконання роботи __________________________________ 

 

Якість оформлення ____________________________________________________ 

 

Недоліки роботи _______________________________________________________ 

 

Загальний висновок___________________________________________________ 
                        (рекомендується, не  рекомендується  для  захисту на науково-практичній конференції)  

 

 

Рецензент
 

________________ 
(підпис) 

__________________
  

(ПІБ, посада, науковий ступінь) 

____ ___________ 20___ року 
 

М.П.
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Додаток Д 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

галузевої конкурсної комісії  

з _______________________________________________________ 

(назва напряму наукових робіт) 

 

від ____ ___________ 20 __ року 

 

Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування ____ наукових 

робіт, що надійшли з ____  вищих навчальних закладів.  

На підсумковій науково-практичній конференції виступило ____ 

студентів з _____  вищих навчальних закладів. 
   
 

На підставі відкритого обговорення наукових робіт та наукових 

доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна 

комісія вирішила визнати претендентами на нагородження: 

 

 

Дипломом: 

І ступеня,  

ІІ ступеня,  

ІІІ ступеня 

(потрібне 

зазначити) 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

студента 

(повністю) 

Прізвище, ім’я, 

 по батькові 

(повністю), посада 

наукового керівника 

Назва ВНЗ (повністю) 

1 2 3 4 

    

    

 

 

 

Голова галузевої конкурсної комісії ___________
 

(підпис)
 

_____________________ 
(прізвище та ініціали)

 

Члени галузевої конкурсної комісії: __________
 

(підпис)
 

_____________________ 
(прізвища та ініціали)

 

 

М.П 
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Додаток Е 

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ГАЛУЗЕВОЇ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ 

На конкурс 20 __/20 __ н. р. з ___________________________________ 
                                                                                    (назва напряму наукових робіт) 

надійшло _____ робіт (____ студентів-авторів, ____ наукових керівників) з 

_____  вищих навчальних закладів. 

 

 

№ 

з/п 

Назва ВНЗ 

(повністю) 

Загальна 

кількість 

робіт, на які 

є рецензії 

Кількість 

студентів-

авторів 

Представлені до нагородження 

дипломом 

І ступеня 

дипломом 

ІІ ступеня 

дипломом  

ІІІ ступеня 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Голова галузевої конкурсної комісії ____________
 

(підпис)
 

_________________
 

(прізвище та ініціали)
 

Секретар конкурсної комісії ____________ 
(підпис)

 

_________________
 

(прізвище та ініціали)
 

 

М.П.
 

 

 



Додаток Є 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

апеляційної комісії конкурсу  

з ____________________________________ 
(назва напряму наукових робіт) 

 

від ___ __________20___ року 

 

Апеляційна комісія розглянула студентську наукову роботу, а також 

переглянула відеозапис виступу студента(ки) ____________________________ 
                                                                                                                            (прізвище, ім’я та по батькові) 

на науково-практичній конференції відповідно до його (її) заяви від ___ ___ 

20__ року та вирішила визнати, що студент(ка) 

____________________________________ 
                                                                                  (прізвище, ім’я та по батькові) 

 _________________________ на нагородження дипломом Міністерства аграрної 

             (є претендентом, не є претендентом) 

політики та продовольства України _____ ступеня. 

 

 

Голова апеляційної комісії ___________ 
(підпис) 

_________________ 

(прізвище та ініціали) 

Члени апеляційної комісії ___________ 

(підписи) 
_________________ 

(прізвища та ініціали) 

 

М.П. 

 

 

 

                                                           
 Відеозапис переглядається в разі потреби. 


