
 

Умови проведення конкурсу 
 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом МОН України 18.04.2017 № 605, ІІ 

тур Конкурсу проводиться у два етапи: 

 перший етап – рецензування робіт; 

 другий етап –  проведення підсумкової науково-практичної конференції. 

Упродовж першого етапу ІІ туру Конкурсу галузева конкурсна комісія розглядає подані 

наукові роботи та здійснює їх рецензування. Одна робота рецензується двома рецензентами. 

Наукові роботи НЕ подаються на рецензування до представників закладів вищої освіти, у 

яких навчаються їх автори. За результатами рецензування формується рейтинговий список 

наукових робіт, який оприлюднюється. 

Якщо під час рецензування наукової роботи буде виявлено ознаки академічного плагіату, 

галузева конкурсна комісія окремо розглядає це питання і своїм рішенням: 
 підтверджує факт академічного плагіату та знімає відповідну наукову роботу з Конкурсу з 

повідомленням учасника та конкурсної комісії відповідного закладу вищої освіти про цей 

факт; 

 не підтверджує факт академічного плагіату і допускає відповідну наукову роботу до 

подальшої участі у Конкурсі. 

Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 2/3 її складу) на 

підставі рецензій приймає рішення щодо визначення наукових робіт, автори яких 

запрошуються на підсумкову науково-практичну конференцію. Рішення галузевої 

конкурсної комісії приймається більшістю від її затвердженого складу. За рівної кількості 

голосів членів галузевої конкурсної комісії голос голови є вирішальним. 

Авторам відповідних наукових робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення (у 

тому числі на електронну пошту автора) 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 підсумкової науково-практичної конференції галузева конкурсна 

комісія підбиває підсумки ІІ туру Конкурсу та приймає рішення про визначення переможців 

Конкурсу та нагородження їх дипломами: І, ІІ, ІІІ ступенів. Наукові роботи переможців 

Конкурсу оприлюднюються на веб-сайті закладу вищої освіти. 

Наукові керівники студентських робіт, нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів, 

відзначаються подяками галузевої конкурсної комісії. 

Перелік переможців, відзначених дипломами І-ІІІ ступенів, затверджується наказом 

МОН. 
 

 

 


