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Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 
з галузей знань і спеціальностей 
у 2021/2022 навчальному році

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей у 2021/2022 навчальному році» від 05.11.2021 року № 1179 з 
дотриманням законодавства в частині запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої короновірусом 
8АЯ8-СоУ-2, та відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових робіт, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 18.04.2017 № 605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 15.05.2017 за № 620/30488, з метою підтримки обдарованої 
студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації 
науково-дослідної роботи студентів 
Н А К А З У Ю :

І. Провести І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році (далі - Конкурс) 
у Навчально-наукових інститутах та на факультетах Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка до 31 січня 2022 року.

1) . Відповідальними за підготовку та проведення І туру Конкурсу 
призначити директорів Навчально-наукових інститутів /деканів факультетів.

2) . Директорам Навчально-наукових інститутів /деканам факультетів 
наказом створити конкурсну комісію відповідно до Положення про Конкурс, на 
розгляд якої студенти подають свої наукові роботи, та забезпечити проведення 
І туру Конкурсу у визначений строк.

3) . Конкурсній комісії до 15 лютого 2022 року здійснити якісний відбір 
не більше трьох кращих наукових робіт студентів і направити їх разом з 
необхідними документами (додаток 1 до Положення) у відповідні базові 
заклади вищої освіти, визначені наказом МОН згідно нової редакції переліку 
галузі знань, спеціальностей (додаток до наказу № 1179 від 05.11.2021 року) 
для участі у II турі Конкурсу.

II. Провести II тур Конкурсу у лютому - квітні 2022 року зі
спеціальностей, з яких відповідно до наказу МОН від 24.11.2020 року №1457, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка визначено як



базовий: економіка підприємства; економічна аналітика та статистика; 
управління проектами і програмами.

1) . Відповідальність за проведення II туру Конкурсу покласти на деканів 
факультетів.

2) . Для організації та проведення II туру Конкурсу, який проходить у два 
етапи, деканам факультетів відповідно до Положення про Конкурс до 15 
лютого 2022 року створити галузеву конкурсну комісію, апеляційну комісію, 
персональний склад яких затверджується наказом Ректора.

3) . На першому етапі II туру Конкурсу галузевій конкурсній комісії 
провести рецензування студентських наукових робіт.

4) . На другому етапі II туру Конкурсу за рішенням галузевих конкурсних 
комісій провести підсумкові науково-практичні конференції у режимі 
відеоконференцій в дистанційному форматі.

5) . Подати звіти про підсумки роботи галузевих конкурсних комісій щодо 
проведення II туру Конкурсу в 10-ти денний строк після його завершення до 
Інституту модернізації змісту освіти, а також на електронну адресу 
konstud.mon@ukr.net, за встановленою формою (додатки 2-5 Положення про 
Конкурс).

III. Матеріально-технічне забезпечення І та II туру Конкурсу, витрати на 
рецензування робіт та проведення підсумкової науково-практичної 
відеоконференції здійснити за рахунок джерел, не заборонених законодавством 
України у відповідності до Положення про Конкурс.

IV. Керівнику відділу діловодства та архіву Чворун Г.А. ознайомити з 
цим наказом проректорів, директорів Навчально-наукових інститутів, деканів 
факультетів під підпис.

V. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової
роботи Ганну ТОЛСТАНОВУ.

Погоджено:

Проректор з наукової робої

Начальник юридичного від

Ректор

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО і

Ганна ТОЛСТАНОВА

Володимир БУГРОВ

Ірина САЛЕНКО

Керівник Віддіпу діловодства 
та архіву

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

mailto:konstud.mon@ukr.net


Проект наказу вносить 
Начальник НДЧ

Т "

Олег НЕДИБАЛЮК

Розіслати в паперовому вигляді:
Відділ діловодства та архіву 1
Бухгалтерія 1
Відділ науково-технічної інформації З
Економічний факультет 1
Факультет інформаційних технологій 1

Розіслати електронною поштою:
(директорам навчально-наукових інститутів/ 
деканам факультетів, заступникам з наукової 
роботи)

9 *



Додаток 1
до Положення про Всеукраїнський 
конкурс студентських наукових робіт 
з галузей знань і спеціальностей 
(пункт 6 розділу III)

ВІДОМОСТІ
про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи

« ________________ '_____________________ »

(шифр)

Автор Науковий керівник

1. Прізвище_________________________
2. Ім 'я (повністю)____________________
3. По батькові (повністю)______________
4. Повне найменування та місцезнаходження 
вищого навчального закладу, у якому 
навчається автор

1. Прізвище __________________
2. Ім’я (повністю) ____________
3. По батькові (повністю) _____
4. Місце роботи, телефон, e-mail

5. Факультет (інститут)__________
6. Курс (рік навчання)____________
7. Результати роботи опубліковано

5. Посада _________
6. Науковий ступінь
7. Вчене звання

(рік. місце, назва видання)

8. Результати роботи впроваджено

(рік, місце, форма впровадження)

9. Телефон, e-m ail____________

Науковий керівник _________________  ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Автор роботи _________________  ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Рішенням конкурсної комісії ______________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

Студент(ка)___________________________________ рекомендується для участі у
(прізвище, ініціали)

у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з

(назва галузі знань, спеціатьності. спеціалізації)

Голова конкурсної комісії
(підпис)

2 0 __року

(прізвище, ініціали)



Додаток 2
до Положення про Всеукраїнський 
конкурс студентських наукових робіт 
з галузей знань і спеціальностей 
(пункт 5 розділу IV)

РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу____________________________, представлену на Конкурс
(шифр)

з
(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

№

з/п

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової 
роботи1

Рейтингова 
оцінка. 
Максимальна 
кількість балів 
(за 100-бальною 
шкалою)

Бали

1 Актуальність проблеми 10
2 Новизна та оригінальність ідей 15

3 Використані методи дослідження 15
4 Теоретичні наукові результати 10

5 Практична направленість результатів (документальне 
підтвердження впровадження результатів роботи) 20

6 Рівень використання наукової літератури та інших 
джерел інформації 5

7 Ступінь самостійності роботи 10

8 Якість оформлення ‘ ’ 5

9 Наукові публікації 10

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 
балів у пунктах 1-9):

10.1

10.2

10.3

Сума балів

Загальний висновок

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

Рецензент________  ________________________________________________________
(підпис) (П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь)

________________________________ 20____ року

Галузеві конкурсні комісії мають право вносити додаткові критерії оцінки рукопису наукової роботи, що враховують специфіку даної 
галузі знань, спеціальності, спеціалізації (20 батів). У цьому випадку максимальна сума батів буде 120.



Додаток З
до Положення про Всеукраїнський 
конкурс студентських наукових робіт 
з галузей знань і спеціальностей 
(пункт 4 розділу V)

з ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
апеляційної комісії Конкурсу

(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

ВІД 20___року

Апеляційна комісія розглянула студентську наукову роботу студента(ки)

(прізвище, ім'я, по батькові)

відповідно до його (її) заяви в ід ___20_____та вирішила визнати, що студент(ка)

(прізвище, ім'я, по батькові)

(рішення апеляційної комісії)

*
- г

Голова апеляційної комісії ___________  ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени апеляційної комісії: ___________  _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали)



Додаток 4
до Положення про Всеукраїнський 
конкурс студентських наукових робіт 
з галузей знань і спеціальностей 
(пункт 3 розділу VI)

з _____________

проведеного в

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
галузевої конкурсної комісії Конкурсу

(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

(найменування базової установи)

в ід ________________ 2 0__ року

Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування   студентських
наукових робіт, що надійшли з____вищих навчальних закладів.

На підсумковій науково-практичній конференції виступило ______
студентів з __________ вищих навчальних закладів.

На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково- 
практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати 
переможцями Конкурсу та нагородити:

Диплом І ступеня,
II ступеня,
III ступеня 
(потрібне 
зазначити)

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

студента
(повністю) '♦

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

(повністю), посада 
наукового керівника

Найменування
вищого

навчального
закладу

(повністю)
1 2 3 4

Голова галузевої конкурсної комісії________  _________________________
(підпис) (місце роботи, посада, прізвище та ініціали)

Члени галузевої конкурсної комісії:________  _________________________
(підпис) (місце роботи, посада, прізвище та ініціали)

(підпис) (місце роботи, посада,

прізвище та ініціали)



Додаток 5
до Положення про Всеукраїнський 
конкурс студентських наукових робіт з 
галузей знань і спеціальностей 
(пункт 3 розділу VI)

з
надійшло

СТАТИСТИЧНА ДОВІДКА

на Конкурс 20__/20__н. р.

(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

робіт (____студентів - авторів,____ наукових керівників)
з _____ вищих навчальних закладів.

№
з/п

Найменування
вищого

навчального
закладу

(повністю)

Загальна
кількість

робіт

Кількість 
студентів - 

авторів

Представлені до нагородження

диплом
І

ступеня

диплом
11

ступеня

диплом III 
ступеня

1 2 д 4 5 6 7

Голова галузевої конкурсної комісії ___________  ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар галузевої конкурсної комісії

2 0 __року

(підпис) (прізвище, ініціали)


