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Згідно наказу Міністерства освіти і науки України щорічно проводяться 

конкурси наукових робіт студентів. У 2021-2022 н.р. це наказ «Про проведення  

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей у 2021/2022 н.р.» (наказ №1179 від 05.11.2021 р.), яким 

визначені базові заклади освіти з проведения II туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузі знань та спеціальностей.  

Перший етап конкурсу проводиться у ЗВО. Для його проведення наказом 

керівника ЗВО створюється конкурсна комісія, апеляційна комісія. Їх діяльність 

здійснюється відповідно до положень про ці комісії. Переможці першого туру 

отримують право брати участь у ІІ, Всеукраїнському турі. 

У Конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти), які здобувають 

вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра (далі – студенти) у 

закладах вищої освіти України незалежно від форм власності та 

підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що 

навчаються у цих закладах, студенти закладів вищої освіти інших країн. 

Умови участі у Конкурсі, вимоги до оформлення та порядок подання 

конкурсних наукових робіт викладені в «Положенні про Всеукраїнський кон- 

курс студентських наукових робіт з галузей знань i спеціальностей» (далі 

Положення), затвердженому наказом Міністерства освіти i науки України 

№ 605 від 18.04.2017 р. та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України за 

№ 620/30488 від 15.05. 2017 р. Дане Положения розміщено на офіційному сайті 

Верховної Ради України за посиланням 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17#Text 

Конкурсна комісія закладу вищої освіти на І турі Конкурсу відбирає не 

більше трьох наукових робіт з кожної галузі знань, спеціальності (спеціалізації) 

та надсилає їх до базового ЗВО. 

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів 

з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи повинні бути 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17#Text


пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів 

державної влади, інших конкурсів. 

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них 

спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. 

Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних закладів вищої освіти, 

можуть бути два наукові керівники з різних закладів вищої освіти. 

Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих 

на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не 

більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи. 

Наукові роботи оформлюються згідно Положения (розділ III. Вимоги до 

наукових робіт): 

 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; 

 наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються 

тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список 

використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, 

завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику 

роботи; 

 наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела 

інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими 

особами; 

 загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без 

урахування додатків та переліку літературних джерел; 

 креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути 

скомпоновані на аркуші формату А3 або А4. 

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних 

носіях. 

Наукові роботи виконуються українською мовою. 

У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях 

патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та 

наукового керівника, найменування закладу вищої освіти замінюються шифром 

(шифр - не більше двох слів). 

Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) 

та наукового керівника наукової роботи (Додаток 1 до Положення). З метою 

своєчасного інформування претендентів на перемогу просимо обов’язково 

вказати контактні телефон та e-mail студента і керівника.  

Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог Положення, до 

участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням галузевої конкурсної комісій 



ІІ туру знімаються з розгляду. 

Проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузі знань та спеціальностей планується у два етапи: 

− Перший етап - рецензування наукових робіт; 

− Другий етап - проведення підсумкової науково-практичної конференції у 

режимі відеоконференції. 

Подача конкурсних студентських наукових робіт в друкованому вигляді 

здійснюється до 15 лютого 2022 року (за поштовим штемпелем). 

Галузева конкурсна комісія базового ЗВО розглядає представлені наукові 

студентські роботи, проводить їх рецензування (Додаток 2 до Положення), 

формує й оприлюднює на веб-сайті університету рейтинговий список наукових 

робіт, списки запрошених для участі у підсумковій наково-практичній 

конференції та їх наукові роботи, рецензії на всі наукові роботи, подані на 

конкурс (без даних про рецензента) не пізніше, ніж за два тижні до підсумкової 

конференції. 

Якщо під час рецензування наукової роботи буде виявлено ознаки 

академічного плагіату, галузева конкурсна комісія окремо розглядає це питання 

і приймає рішення: в разі підтвердження факту академічного плагіату – знімає 

відповідну наукову роботу з Конкурсу з повідомленням учасника та конкурсної 

комісії відповідного закладу вищої освіти про цей факт; в разі не підтвердження 

факту академічного плагіату – допускає відповідну наукову роботу до 

подальшої участі у Конкурсі. 

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

практичній конференції, не може бути переможцем. 

 


