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ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ! 

Миколаївський національний аграрний 

університет (МНАУ) запрошує Вас взяти 

участь у Всеукраїнському студентському 

професійному творчому конкурсі 

проєктів (далі –Конкурс) «Територіальний 

розвиток громад в Україні» (лист ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» 

від 29.10.2019, № 22.1/10-4066), який 

відбудеться з 17 квітня по 05 червня 

2020 р. 

Конкурс проводиться з метою підготовки 

фахівців нової генерації європейського 

рівня, для яких направленість на професійну 

майстерність є пріоритетною стратегією їх 

життєдіяльності, формування у них знань і 

умінь дослідницької діяльності. 

Напрями Конкурсу: 

1. Організація ефективної системи 

надання соціальних послуг населенню. 

2. Розвиток підприємництва, місцевий 

розвиток. 

3. Реформування системи житлово-

комунального господарства. 

4. Удосконалення системи благоустрою 

населених пунктів. 

5. Удосконалення механізмів організації 

громадського порядку та охорони довкілля. 

6. Розвиток готельно-ресторанної та 

туристичної діяльності. 

7. Розробка та реалізація проєктів 

(програм) з енерго- та ресурсозбереження, у 

тому числі у житлово-комунальній сфері. 

8. Підтримка здорового способу життя 

населення. 

9. Підвищення безпеки життя, 

зменшення ризику виникнення природних та 

техногенних катастроф на території 

адміністративно-територіальної одиниці 

(або кількох одиниць). 

10. Розвиток ефективних механізмів 

управління громадою. 

11. Впровадження механізмів 

ефективного використання фінансових, 

земельних, майнових та інших ресурсів  

розвитку місцевого самоврядування. 

12. Освітнє, наукове та інформаційне 

забезпечення розвитку місцевого 

самоврядування. 

13. Підвищення правової спроможності 

територіальних громад. 

Умови проведення Конкурсу 

У Конкурсі можуть брати участь 

студенти (курсанти), які здобувають вищу 

освіту за освітнім ступенем бакалавра, 

магістра 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. 

Конкурсна комісія Вашого закладу 

вищої освіти обирає не більше трьох кращих 

проєктів.  

На Конкурс подаються самостійно 

підготовлені проєкти. Проєкти не повинні 

мати нагород НАН України та органів 

державної влади, інших конкурсів. 

Один проєкт може мати не більше двох 

авторів за наявності у них спільних з теми 

наукової роботи матеріалів та одного 

наукового керівника. Якщо авторами 

проєкту є учасники з різних закладів вищої 

освіти, можуть бути два наукові керівники з 

різних закладів вищої освіти. 



Проєкти необхідно направити на адресу 

МНАУ до 30 квітня 2020 р. (термін 

відправки робіт встановлюється за 

поштовим штемпелем). 

II тур Конкурсу буде проведено 

 у два етапи:  

перший етап – заочний – рецензування 

проєктів (до 18.05.2020 р.).  

За результатами рецензування проєктів до 

18 травня 2020 р. буде сформовано та 

оприлюднено на сайті МНАУ за 

посиланням: https://www.mnau.edu.ua/olimp-

ta-konk/kon-gromadi: 

рейтинговий список проєктів; 

списки запрошених для участі у 

конференції та їхні проєкти; 

рецензії на всі проєкти, подані на конкурс. 

другий етап – очний – у форматі 

підсумкової науково-практичної конференції 

(05.016.2020 р.). 

Роботи надсилати за адресою: 

Миколаївський національний аграрний 

університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9, 

м. Миколаїв 54020  

E-mail: gromadakoncurs@ukr.net 

Контактні телефони: 

(0512)-58-05-95 – НДВ МНАУ; 

(067)-73-89-759 – кафедра публічного 

управління та адміністрування і міжнародної 

економіки; 

(050)-17-48-506, (097)-18-27-096 – секретар. 

Секретар журі: Галунець Наталія Іванівна, 

асистент кафедри публічного управління та 

адміністрування і міжнародної економіки. 

  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

ПРОЄКТІВ: 

1. Проєкти оформлюються відповідно до 

таких вимог: 

– 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; 

– проєкт повинен 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 

проєкту; 

– проєкт обов’язково має містити 

посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, тверджень, відомостей, 

отриманих іншими особами; 

– загальний обсяг проєкту не повинен 

перевищувати 20 сторінок без урахування 

додатків та переліку літературних джерел; 

– креслення та ілюстрації, що додаються до 

проєкту, повинні бути скомпоновані на 

аркуші формату А3 або А4. 

2. Проєкти подаються в друкованому 

вигляді та на електронних носіях (CD-диск 

із записом проєкту одним файлом та анотації  

під шифром (назви файлів: проєкт_шифр; 

анотація_шифр; розширення файлів .doc, 

.dox)).  

3. Проєкти виконуються українською 

мовою.  

4. У проєктах, 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). 

5. До проєкту можуть додаватися акти 

впровадження результатів проєкту у 

виробництво або в освітній процес, копії 

наукових статей, тез конференцій. 

6. Всі проєкти, що подаються на Конкурс, 

під час рецензування будуть перевірятися на 

виявлення ознак академічного плагіату. У 

разі підтвердження факту академічного 

плагіату журі має право зняти відповідний 

проєкт з Конкурсу з повідомленням 

учасника та журі відповідного закладу вищої 

освіти про цей факт. 

7. У випадку надання проєкту з 

порушенням вимог Положення про 

студентські професійні творчі конкурси, 

турніри, затвердженим Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

27.09.2016 № 1150 та Положення про 

проведення Всеукраїнського студентського 

професійного творчого конкурсу проєктів 

«Територіальний розвиток громад в 

Україні», ухваленого вченою радою МНАУ 

від 28.08.2019 р. протокол № 1, журі має 

право не допустити до участі у Конкурсі та 

зняти роботу з розгляду. 

Проїзд до університету:  

м. Миколаїв, від автовокзалу «Центральний» 

автобусами №8, 10, 20, 29, 43, 75, 91 або 

трамвай №6, тролейбус №2; від Залізничного 

вокзалу «Миколаїв-Пасажирський» 

автобусами №8, 9, 21, 43, 88 або 

тролейбусом №2 до зупинки «Аграрний 

університет» (вул. Водопровідна). 
 

Чекаємо на Вашу участь у Конкурсі! 

https://www.mnau.edu.ua/olimp-ta-konk/kon-gromadi
https://www.mnau.edu.ua/olimp-ta-konk/kon-gromadi
mailto:gromadakoncurs@ukr.net

