
Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт 

з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» 

у 2018-2019 навчальному році. 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

  Запрошуємо студентів Вашого навчального закладу взяти участь ІІ 

турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 21 

«Ветеринарна медицина», який буде проходити в Одеському державному 

аграрному університеті 18-19 квітня 2019 р.. 

Спеціальність: 

- 211 «Ветеринарна медицина», 

- 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза».  
 Наказом Міністерства освіти і науки України № 1364 від 10.10.2017 р. 

Одеський державний аграрний універститет призначено базовим вищим 

навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт  з галузі знань 21«Ветеринарна медицина» 

  
  

Учасники конкурсу 

У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів 

України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та 

підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у цих навчальних 

закладах. 

Умови та порядок проведення конкурсу 

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи 

студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем у галузі  природничих, 

технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, 

впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі, що не 

мають відзнак НАН України та органів державної влади. 

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. 

 

 

Вимоги до наукових робіт 

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи 

студентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи 

повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН 

України та органів державної влади, інших конкурсів. 

2. 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 вищих 

навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих 

навчальних закладів. 

3. 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. 

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог наказу 

МОН від 18.04.2017 № 605. 

 5. Наукові роботи виконуються українською мовою.  

За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись 

Конкурс з галузей знань іноземними мовами. На такий Конкурс наукові 

роботи подаються відповідними мовами. 

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

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

наукового керівника, найменування вищого навчального закладу 

замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). 

Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора 

(авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1). 

7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього 

розділу, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних 

комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду. 

На конкурс від ВНЗ подаються не більше трьох кращих наукових 

робіт – переможців І туру.   

Термін відправки робіт – до 15 лютого 2019 р. (за поштовим 

штемпелем).  

 

 Роботи на Конкурс надсилати за адресою: 

Одеський державний аграрний університет,  вул.Пантелеймонівська, 13, 

м.Одеса 65012. Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій. 

Тодорову Миколі Івановичу. 

Електр. адреса: konkurs2019@ukr.net 

Телефонии для справок: 

Відповідальний секретар 

Тодоров Микола Іванович 067 291 57 20,   099 258 64 38  

Заступник декана ФВМ та БТ з наукової роботи 

 Гуніч Вікторія Володимирівна 067 421 58 82 

 

 

Наукові роботи подані на конкурс не повертаються. 

Другий тур Конкурсу проводиться у два етапи: 

- перший етап - заочний (рецензування робіт); 

- другий етап - очний (науково-практична конференція). 

Протягом першого етапу галузева конкурсна комісія розглядає подані 

наукові роботи та передає їх на рецензування. Наукові роботи не подаються 

на рецензування до вищих навчальних закладів, у яких навчаються їх автори. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17#n99


Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 

2/3 її складу) на підставі рецензій та відкритого обговорення наукових робіт 

більшістю голосів приймає рішення щодо визначення кращих наукових 

робіт. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос голови є 

вирішальним. 

Авторам кращих наукових робіт галузева конкурсна комісія надсилає 

запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції (не 

пізніше ніж за два тижні до дати її проведення) для наукової доповіді та 

захисту роботи. 

Після проведення науково-практичної конференції галузева комісія 

приймає рішення про визначення претендентів та нагородження дипломами 

переможців Конкурсу. 

Дипломи переможців Конкурсу видають базові вищі навчальні заклади 

та підписують голови відповідних галузевих конкурсних комісій. 

У разі втрати диплом не поновлюється. 

Наукові керівники студентських робіт, нагороджених дипломами І-ІІІ 

ступенів, відзначаються подяками галузевої конкурсної комісії. 

Галузеві конкурсні комісії для заохочення студентів можуть видавати 

їм сертифікати учасників Конкурсу та відзнаки в окремих номінаціях. 

Вищі навчальні заклади можуть здійснювати заходи щодо відзначення 

студентів - переможців Конкурсу та їх наукових керівників. 

Перелік переможців, відзначених дипломами І-ІІІ ступенів, 

затверджується наказом МОН. 

  

 З повагою, Оргкомітет. 
 


