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Згідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 року 

№ 1179 Миколаївський національний аграрний університет визначено базовим 

закладом вищої освіти, в якому створюється галузева конкурсна комісія для 

проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 

2021-2022 навчальному році (далі Конкурс) з галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» зі спеціальності 204 – «Технологія ВППТ», секції: «Технологія 

виробництва продукції тваринництва» та «Технологія переробки продукції 

тваринництва» серед здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти України ІІІ-

ІV рівнів акредитації. 

 

1. Загальні положення 

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей проводиться щорічно з метою активізації наукової роботи 

здобувачів вищої освіти як найважливішого фактору формування фахівців 

нового типу, залучення здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти III-IV 

рівнів акредитації до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській 

та інших формах науково-дослідної діяльності.  

Основними завданнями Конкурсу є: 

• виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх 

здібностей; 

• стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; 

• формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних 

галузей суспільного життя; 

• пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій; 

• активізація науково-дослідної роботи студентів; 

• формування команд для участі в міжнародних олімпіадах конкурсах, 

турнірах. 

У Конкурсі можуть брати участь здобувачі вищої освіти закладів вищої 

освіти України III-IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та 

підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у цих закладах.  

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи здобувачів 

вищої освіти (не більше 2 авторів на одну роботу) з актуальних проблем у 

галузі технологій виробництва продукції тваринництва та у галузі переробки 

тваринницької сировини, які є пошуковими за своїм характером, впроваджені у 

виробництво або використані у навчальному процесі, що не мають відзнак НАН 

України та органів державної влади. Наукові роботи здобувачів вищої освіти, 

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.  

Галузева конкурсна комісія приймає  три роботи від здобувачів вищої 

освіти з одного закладу вищої освіти, причому окремо за кожною секцією 

Конкурсу. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних 
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здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 

 

2. Порядок проведення конкурсу 

 

II тур Конкурсу в рамках галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» зі спеціальності 204 – «Технологія ВППТ», секції: «Технологія 

виробництва продукції тваринництва» та «Технологія переробки продукції 

тваринництва» проводиться в два етапи: 

• перший етап – заочний (рецензування робіт), проводиться до 17 березня 

2022 року. 

• другий етап – підсумкова науково-практична конференція із захисту робіт, 

які стали претендентами на перемогу – у режимі відеоконференції, 

проводиться до 13 квітня 2022 року. 

 

 

2.1. Оргкомітет конкурсу 

 

Склад оргкомітету II туру Конкурсу із галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» зі спеціальності 204 – «Технологія ВППТ», секції: «Технологія 

виробництва продукції тваринництва» та «Технологія переробки продукції 

тваринництва» серед здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти України  

ІІІ-ІV рівнів акредитації затверджено наказом ректора Миколаївського НАУ 

професора, академіка НААН України В.С. Шебаніна від 17.11.2021 р. № 146-О. 

 

Голова оргкомітету: канд. техн. наук, професор, академік УАЕК, перший 

проректор Миколаївського НАУ Бабенко Д. В.; 

Члени оргкомітету: д-р с.-г. наук, професор, академік НАН ВО України, 

декан факультету ТВППТСБ Миколаївського НАУ 

Гиль М. І. (заступник голови);  

канд. с.-г. наук, доцент, заступник декана факультету 

ТВППТСБ з НДР Миколаївського НАУ 

Кравченко О. О. (відповідальний секретар); 

д-р с.-г. наук, професор, академік НААН України, 

академік-секретар відділення зоотехнії НААН 

України Жукорський О. М.; 

д-р вет. наук, професор, академік НАН ВО України, 

академік-секретар відділення біології НАН ВО 

України Карповський В. І.; 

голова профспілкового комітету викладачів та 

співробітників Миколаївського НАУ Степанова Л.Т. 
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Обов'язки оргкомітету Конкурсу: 

• розробка програми заходів Конкурсу та забезпечення її проведення у 

терміни, визначені наказом Міністерства освіти і науки України; 

• організація зустрічі, розміщення, харчування, культурно-пізнавальних 

заходів та від'їзду учасників Конкурсу; 

• організація і проведення нагородження переможців; 

• підготовка довідки-подання на відзначення активних організаторів Конкурсу; 

• сприяння висвітленню результатів конкурсу у засобах масової інформації. 

 

2.2. Галузева конкурсна комісія 

 

Склад галузевої конкурсної комісії II туру Конкурсу із галузі знань 

20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «Технологія 

ВППТ», секції: «Технологія виробництва продукції тваринництва» та 

«Технологія переробки продукції тваринництва» серед здобувачів вищої освіти 

закладів вищої освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації затверджено наказом 

ректора Миколаївського НАУ професора, академіка НААН України              

В.С. Шебаніна від 17.11.2021 р. № 146-О. 

 

Склад галузевої конкурсної комісії спеціальності 204 - «Технологія ВППТ», 

секція: «Технологія виробництва продукції тваринництва»: 

 

Бабенко Д. В. – канд. техн. наук, професор, академік УАЕК, перший проректор 

Миколаївського НАУ (голова); 

Нежлукченко Т. І. – д-р с.-г. наук, професор, в.о. завідувача кафедри 

технології виробництва продукції тваринництва Миколаївського                    

НАУ (заступник голови);  

Підпала Т. В. – д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технології 

переробки стандартизації і сертифікації продукції тваринництва 

Миколаївського НАУ; 

Патрєва Л. С. – д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри птахівництва, 

якості та безпечності продукції Миколаївського НАУ; 

Піщан С. Г. – д-р с.-г. наук, професор, декан біотехнологічного факультету 

Дніпровського ДАЕУ, член підкомісії з ОС 204 – «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» НМР МОН України; 

Повод М. Г. – консультант директора з наукової роботи ТОВ 

«НВП «Глобинський свинокомплекс»; 

Полупан Ю. П. – д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, 

директор Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН 

України; 

Панікар І. І. – д-р вет. наук, професор, завідувач кафедри епізоотології, 

паразитології та мікробіології ім. професора В.Я. Атамася Одеського ДАУ. 
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Склад галузевої конкурсної комісії спеціальності 204 - «Технологія ВППТ», 

секція: «Технологія переробки продукції тваринництва»: 

 

Бабенко Д. В. – канд. техн. наук, професор, академік УАЕК, перший проректор 

Миколаївського НАУ (голова); 

Петрова О. І. – канд. с.-г. наук, доцент, доцент кафедри технології         

переробки стандартизації і сертифікації продукції тваринництва 

Миколаївського НАУ (заступник голови); 

Зюзько А. В. – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри технології переробки 

стандартизації і сертифікації продукції тваринництва Миколаївського НАУ; 

Стріха Л. О. – канд. с.-г. наук, доцент, доцент кафедри технології переробки 

стандартизації і сертифікації продукції тваринництва Миколаївського НАУ; 

Фуркало І. С. – генеральний директор ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв»; 

Савінок О. М. – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри технології м’яса, 

риби і морепродуктів Одеської НАХТ; 

Дударєв І. М. – д-р техн. наук, професор, професор кафедри технологій і 

обладнання переробних виробництв Луцького НТУ; 

Поліщук Г. Є. – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри технології молока 

і молочних продуктів НУХТ (м. Київ). 
 

Обов'язки галузевої конкурсної комісії: 

• розробка критеріїв оцінки конкурсних робіт; 

• організація розгляду та рецензування конкурсних робіт у визначений термін; 

• складання звіту про проведення Конкурсу; 

• підготовка рекомендацій для роботи наукових гуртків із технологічних 

дисциплін спеціальності «Технологія ВППТ». 

 

2.3. Апеляційна комісія 

 

Склад апеляційної комісії II туру Конкурсу із галузі знань 20 «Аграрні 

науки та продовольство» зі спеціальності 204 – «Технологія ВППТ», секції: 

«Технологія виробництва продукції тваринництва» та «Технологія переробки 

продукції тваринництва»  серед здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти 

України ІІІ-ІV рівнів акредитації затверджено наказом ректора 

Миколаївського НАУ професора, академіка НААН України В.С. Шебаніна від 

17.11.2021 р. № 146-О. 

Склад апеляційної комісії: 

 

Головко А. М. – д-р вет. наук, професор, академік НААН України, голова 

експертної ради з галузі сільськогосподарських та ветеринарних наук АК МОН, 

директор Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів 

мікроорганізмів (голова); 

Гиль М. І. – д-р с.-г. наук, професор, академік НАН ВО України, декан 

факультету ТВППТСБ Миколаївського НАУ (заступник голови);  
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Мельник В. О. – д-р с.-г. наук, канд. біол. наук, доцент, академік НАН ВО 

України, доцент кафедри зоогігієни та ветеринарії Миколаївського НАУ. 

 

Обов'язки апеляційної комісії: 

• протягом десяти днів після оголошення результатів науково-практичної 

конференції очікує від її учасників заяву в письмовій формі щодо 

необ'єктивності оцінювання захисту наукової роботи; 

• протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви ухвалює рішення, що 

фіксується у протоколі її засідання, та надає його заявнику. 

 

2.4. Мандатна комісія Конкурсу 

 

Склад мандатної комісії II туру Конкурсу із галузі знань 20 «Аграрні науки 

та продовольство» зі спеціальності 204 – «Технологія ВППТ», секції: 

«Технологія виробництва продукції тваринництва» та «Технологія переробки 

продукції тваринництва»  серед здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти 

України ІІІ-ІV рівнів акредитації затверджено наказом ректора 

Миколаївського НАУ професора, академіка НААН України В.С. Шебаніна від 

17.11.2021 р. № 146-О. 

 

Склад мандатної комісії: 

 

Калиниченко Г. І. – канд. с.-г. наук, доцент, доцент кафедри технології 

виробництва продукції тваринництва Миколаївського НАУ (голова); 

Бондар А. О. – канд. с.-г. наук, доцент, доцент кафедри зоогігієни та 

ветеринарії, голова профспілкового комітету факультету ТВППТСБ 

Миколаївського НАУ (заступник голови); 

Пілюшенкова Ю. А. – здобувач вищої освіти ІV курсу факультету ТВППТСБ 

Миколаївського НАУ; 

Куліш М. М. – здобувач вищої освіти ІV курсу факультету ТВППТСБ 

Миколаївського НАУ. 

 

Обов'язки мандатної комісії: 

• реєстрація робіт учасників Конкурсу і передача їх до галузевої конкурсної 

комісії; 

• розсилка конкурсних робіт на зовнішнє рецензування; 

• перевірка повноваження учасників другого етапу другого туру Конкурсу. 

 

 

3. Порядок розгляду наукових робіт 

 

Протягом першого етапу галузева конкурсна комісія розглядає подані 

наукові роботи та передає їх на рецензування. Рецензія повинна бути завірена 

печаткою навчального закладу, у якому працює рецензент. 
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Наукові роботи не подаються на рецензування до закладів вищої освіти, у 

яких навчаються їх автори. 

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. 

Інформацію щодо дати проведення науково-практичних конференцій 

галузеві конкурсні комісії надають до Інституту модернізації змісту освіти. 

 

4. Відзначення переможців конкурсу 

 

Рішення про визначення претендентів на нагородження дипломами 

Міністерства освіти і науки України приймаються галузевими конкурсними 

комісіями після проведення науково-практичних конференцій. 

Нагороджуються 25% студентів від загальної кількості авторів, на роботи 

яких є рецензії, з них: дипломом І ступеня – 20%, дипломом II ступеня – 30%, 

дипломом III ступеня – 50%. Наприклад: з 30 робіт, що надійшли на Конкурс, 

всього нагороджується 8 робіт, з них: дипломом І ступеня – 2 роботи, дипломом 

II ступеня – 2 роботи, дипломом III ступеня – 4 роботи. 

Автор наукової роботи, який не брав участі у підсумковій науково-

практичній конференції, не може бути претендентом на нагородження. 

Галузева конкурсна комісія для заохочення студентів може видавати їм 

сертифікат учасника Конкурсу, а також нагороджувати дипломами базового 

закладу вищої освіти тощо. 

Галузева конкурсна комісія надсилає до Інституту модернізації змісту 

освіти звіт про проведення другого туру Конкурсу, у тому числі протокол 

засідання галузевої конкурсної комісії та статистичну довідку. 

Підсумки проведення Конкурсу та перелік переможців, відзначених 

дипломами І, II, III ступенів, затверджуються наказом Міністерства освіти і 

науки України. 

Заклади вищої освіти можуть нагороджувати студентів-переможців 

Конкурсу та їх наукових керівників спеціальними призами, подарунками, 

грошовими преміями.  

У разі втрати диплом не поновлюється. 

Галузева конкурсна комісія веде реєстр студентських наукових робіт з 

метою виключення можливості повторного подання їх на конкурс. 

Документація з проведення другого туру Конкурсу зберігається у базових 

закладах вищої освіти протягом трьох років. 
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Для нотаток: 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  
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Для нотаток: 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  
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 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  
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