
ОГОЛОШЕННЯ!!! 

 

Згідно з наказом Міністерства освіти i науки України від 09.01.2023 р. 

№ 9, оголошено проведення Міжнародного студентського професійного 

творчого конкурсу «Аграрні науки та продовольство». 

 

Конкурс проводиться за напрямками: агрономія, технологія виробництва 

i перероблення продукції тваринництва, агроiнженерiя. 

Спiворганiзаторами Конкурсу є закордонні заклади вищої освіти: 

Опольський університет (Республіка Польща), Університет Чарльза Дарвiна 

(Австралія), Університет Баня-Луки (Боснiя i Герцеговина), Індійський 

інститут технологій (Індія), Костанайський інженерно-економічний 

університет імені М. Дулатова, Торайгиров університет (Республіка 

Казахстан), Батумський навчальний університет навігації (Грузія), 

Ташкентський державний аграрний університет (Республіка Узбекистан), 

Державний аграрний університет Молдови (Республіка Молдова). 

Конкурс проводиться у два етапи: перший (у закладах вищої освіти) – 

січень-березень 2023 року; другий (на базі Миколаївського національного 

аграрного університету) – квітень-червень 2022 року. 

Термін подання робіт на ІІ-й етап Конкурсу – до 1 квітня 2023 р. 

Підведення підсумків Конкурсу відбудеться під час науково-практичних 

онлайн-конференцiй за окремими напрямками з 6 по 15 червня 2023 р. 

У Конкурсі може бути представлено до п’яти наукових робіт за кожним 

напрямком від одного ЗВО. Конкурсні роботи необхідно зареєструвати на 

сайті Миколаївського національного аграрного університету у відповідно до 

розділів певного напрямку. 

На І етапі Конкурсу проект виконується українською та англійською 

мовами. На II етап Конкурсу проект та відомості про автора(-ів) та наукового(- 

их) керівника(-ів) надсилають англійською мовою. 

 



Вимоги до оформлення проєкту, що надходить на Конкурс: 

- перша сторінка – титульна (на ній зазначають тільки назву проекту, 

анотацію – не більше 1500 символів і ключові слова - не більше 10 слів); 

основний зміст проекту (з другої по двадцять першу сторінку) складається з: 

І. Вступ, II. Аналітичний огляд літератури, III. Об'єкт, предмет і методи 

досліджень, IV. Результати проекту, V. Висновки, VI. Список літератури 

(посилання на джерела у тексті у вигляді номерів у квадратних дужках); - 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. Обсяг зброшурованого проекту не повинен перевищувати 20 сторінок без 

урахування додатків. 

Проєкт в електронному вигляді надсилає особисто головний автор 

після реєстрації на сайті Конкурсу (сайт Миколаївського національного 

аграрного університету). 

До проєкту можуть додаватися копії патентів, наукових статей автора 

тощо (за наявності), креслення та ілюстрації, скомпоновані на аркуші формату 

A3 або А4. Якщо проєкт подано з порушенням вимог цього розділу, його 

повертають авторові на доопрацювання упродовж п'яти днів. На повторне 

доопрацювання проект не відправляється і не допускається до участі в 

Конкурсі. Журі виключає такий проект з Конкурсу і повідомляє про це 

головного автора протягом десяти днів після відхилення проекту. Кожен 

проект, що відповідає вимогам цього розділу, отримує шифр, який 

повідомляється на електронну адресу, з якої було надіслано проєкт. 

 

Телефон для додаткової інформації НДЧ ВНАУ (0432) 55-60-96. 


