




1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

1.1. На виконання Законів України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 

року № 1556-VII, «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII (редакція від 04 

серпня 2015 р.), Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до 

2020 року (затвердженої Указом Президента України від 27 вересня 2013 року № 

532/2013), Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016–2020 

роки (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. 

№ 1018-р), з метою створення умов для творчого зростання обдарованої молоді, 

активізації науково-дослідної роботи студентів закладів вищої освіти та учнів 

загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій – у Чернігівському інституті МАУП (далі – 

Інститут) проводиться щорічний Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт.  

1.2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт – це щорічне, 

добровільне представлення студентською науковою молоддю своїх наукових робіт 

на розгляд конкурсного журі Інституту.  

1.3. В Конкурсі можуть брати участь студенти денної та заочної форми 

навчання всіх вищих навчальних закладів України незалежно від форми власності.  

1.4. На Конкурс подаються самостійно підготовлені науково-дослідні роботи 

студентів або студентських колективів (не більше 3 осіб) з актуальних наукових 

проблем, які є пошуковими за своїм характером, мають наукову новизну і практичну 

цінність або впроваджені у виробництво, застосовані у навчальному процесі. На 

Конкурс не допускаються роботи реферативного характеру.  

1.5. Наукові роботи виконуються українською мовою.  

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНКУРСУ ТА ЖУРІ КОНКУРСУ. 

2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Оргкомітет Конкурсу, 

персональний склад якого формується наказом директора Інституту. Голова 

Студентського наукового товариства є секретарем Оргкомітету Конкурсу.  

2.2. Робочим органом Оргкомітету з проведення Конкурсу є Студентське 

наукове товариство Інституту.  

2.3. Оргкомітет визначає галузі науки (групи спеціальностей або 

спеціальності), з яких проводиться Конкурс та базові кафедри з забезпечення 

проведення Конкурсу у відповідних галузях науки (групах спеціальностей або 

спеціальностях).  

2.4. Для експертної оцінки студентських наукових робіт, поданих на 

Конкурс, на кожній кафедрі рішенням завідувача кафедри, за погодженням з 

Оргкомітетом конкурсу, створюється журі для оцінки поданих на Конкурс 

студентських наукових робіт, що подані на Конкурс.  

2.5. До складу журі входять не менше трьох провідних науково-педагогічних 

працівників з відповідної галузі наук (групи спеціальностей або спеціальності) та не 

менше двох зовнішніх експертів з відповідної галузі. Головою журі може бути 

директор Інституту чи заступник директора. Секретарем журі з оцінки конкурсних 

робіт може бути голова чи представник від Студентського наукового товариства 

Інституту.  



2.6. Оргкомітет має право створювати окремі журі з галузей наук (групи 

спеціальностей або спеціальності), якщо вони мають специфіку в межах Інституту. 

Таке журі створюється рішенням Оргкомітету. Головою журі може бути завідувач 

профільної кафедри.  

2.7. Журі розглядають та оцінюють представлені конкурсні роботи 

студентів, які їм після реєстрації передає Оргкомітет Конкурсу, з відповідних 

галузей наук (групи спеціальностей або спеціальності).  

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕННЯ І РОЗГЛЯДУ РОБІТ ЖУРІ. 

3.1. Конкурс проводиться у термін, визначений календарним планом, що 

затверджується наказом директора, у два тури. Перший тур – заочний (рецензування 

робіт). Другий тур – очний, у формі конференції (захист робіт авторами) на 

підсумковій щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції (далі – 

Конференція).  

3.2. Перед початком Конкурсу Оргкомітет затверджує Інформаційний лист 

Конкурсу, де вказується календарний план проведення Конкурсу, вимоги до 

оформлення наукових робіт для участі в Конкурсі та всю необхідну довідкову 

інформацію для участі в Конкурсі. Інформаційний лист про Конкурс розміщується 

на офіційному сайті Інституту (http://maupchern.pp.ua) та розсилається членами 

Студентського наукового товариства на електронні адреси загальноосвітніх та 

вищих навчальних закладів.  

3.3. Студенти та учні, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають 

свої наукові роботи, оформлені згідно із затвердженими Оргкомітетом Конкурсу 

вимогами та у відповідності до цього Положення, до Студентського наукового 

товариства Інституту, де роботи реєструються і передаються до журі Конкурсу.  

3.4. Оформлення наукових робіт для участі в Конкурсі здійснюється згідно 

вимогам:  

3.4.1. Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 

1,5, кегль - 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 (210 х 297 мм), до 40 

рядків на сторінку. 

3.4.2.  Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 

сторінок.  

3.4.3. На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені 

дипломні роботи за освітньо – професійними програмами бакалавра, спеціаліста або 

магістра, курсові роботи. 

3.4.4. Конкурсна робота повинна мати титульний аркуш, анотацію, зміст, 

вступ, результати і аналіз наукових досліджень, висновки, список посилань.   

3.4.5. Прізвища, ім’я, по-батькові автора (авторів) та наукового керівника, 

назва вищого (загальноосвітнього) навчального закладу в конкурсних роботах, а 

також в інших документах, замінюються відповідним шифром (шифр – не більше 

двох слів).  

3.4.6. На титульному аркуші роботи розміщуються назва галузі науки 

Конкурсу, назва роботи та шифр роботи.  

3.4.7. До кожної наукової роботи Конкурсу додається анотація наукової 

роботи під тим самим шифром (додаток 1). Анотація розміщується в зброшурованій 

роботі після титульного аркушу.  



3.4.8. В анотації наукової роботи, яка має бути лаконічною та відображати 

основний зміст роботи, зазначаються актуальність, мета, завдання наукової роботи, 

використана методика дослідження; загальна характеристика наукової роботи 

(структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо). У 

кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних 

словосполучень), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. 

Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох але не більше 

десяти слів. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, 

через кому. В анотації при необхідності можна вказати ступінь використання- 

впровадження результатів роботи (фахова стаття, стаття в визнаному науковому 

журналі, патент на винахід, акт використання/впровадження результатів) без 

персоніфікації автора та посилань.  

3.4.9. До кожної наукової роботи Конкурсу в окремому запечатаному пакеті 

під тим самим шифром додаються відомості про автора (авторів) та наукового 

керівника роботи (додаток 2), при необхідності – довідки, акти використання-

впровадження результатів роботи, оригінали/відтиски статей і патентів на винаходи 

та інші документи, які підтверджують науковий рівень і практичне значення роботи.  

3.4.10. Представлення макетів і натурних зразків не допускається. 

Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на 

листі стандартного розміру.  

3.4.11. Усі документи мають бути підписані та завірені в установленому 

законом порядку.  

3.4.12. Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього 

Положення, робота до участі в Конкурсі не допускається. Наукові роботи, прийняті 

Оргкомітетом Конкурсу, не повертаються.  

3.5. Перший тур Конкурсу – заочний (рецензування робіт). Оцінювання 

кожної конкурсної роботи проводиться не менш ніж трьома членами журі після 

особистого ознайомлення з конкурсною роботою за тридцятибальною шкалою.  

     Визначальними на цьому етапі є:  

Предмет оцінювання Кількість балів 

актуальність проблеми 1 - 4 

ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу 

роботи 

1 - 4 

методи дослідження 1 - 3 

теоретичні та практичні наукові результати 1 - 3 

наукова література та інші джерела інформації 1 - 3 

значення роботи: теоретична, можливість впровадження 

результатів в практику 

1 - 3 

ступінь самостійності виконання роботи 1 - 4 

якість оформлення 1 - 3 

загальне враження 1 - 3 

усього 9 - 30 



Результати індивідуального заочного оцінювання члени журі вписуються в 

Протокол оцінювання конкурсних робіт (додаток 3) та передають секретарю 

Оргкомітету Конкурсу. Оргкомітет Конкурсу за результатами Першого туру з 

кожної галузі наук (груп 4 спеціальностей, спеціальності) підводить результати, які 

оформляє протоколом результатів першого туру (додаток 4).  

3.6. До участі в другому турі запрошуються автори не більш ніж десяти 

конкурсних робіт (з кожної галузі знань, споріднених спеціальностей), які набрали в 

сумі за результатами трьох протоколів оцінювання конкурсних робіт найбільшу 

кількість балів. Під час другого, очного туру, який проходить у вигляді конференції, 

автори конкурсних робіт виступають із усною доповіддю. Доповідь повинна містити 

інформацію про тему роботи, мотивацію вивчення конкретної проблеми, 

актуальність проблеми, ідеї, закладені в основу роботи, методи дослідження, 

теоретичні та практичні наукові результати, значення роботи – теоретичну, 

можливість впровадження результатів роботи в практику. Автор роботи відповідає 

на запитання членів журі та аудиторії. Оцінювання кожної конкурсної роботи 

проводиться кожним з присутніх членів журі за п’ятибальною шкалою. Загальна 

кількість балів за другий тур не може перевищувати тридцять балів. Визначальними 

на цьому етапі є вміння студента доступно презентувати роботу та відповіді на 

питання. Результати рішення членів журі оформлюється протоколом Конференції 

(додаток 5), який передається секретарю Оргкомітету.  

3.7. Всі інші учасники Конкурсу, що не набрали відповідну кількість балів і 

не пройшли у другий тур запрошуються до часті у звітній Конференції з 

включенням доповіді у програму Конференції та обов’язковою видачою сертифіката 

учасника Конференції.  

 

4. ВІДЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 

4.1. На підставі рішення журі (протоколи оцінювання конкурсних робіт та 

протокол Конференції) Оргкомітет Конкурсу визначає переможців (додаток 6). За 

результатами Конкурсу видається наказ директора про відзначення переможців 

Конкурсу.  

4.2. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів за 

підписом директора Інституту та завіряються печаткою Інституту.  

4.3. Кращі роботи у відповідних галузях (групи спеціальностей, 

спеціальності) направляються на нагородження у профільні організації, 

підприємства, органи державної влади, місцевого самоврядування, громадські 

організації.  

4.4. Кількість робіт студентів – переможців Конкурсу визначається у такому 

співвідношенні: нагороджується 30% від загальної кількості робіт з відповідної 

галузі наук (групи спеціальностей, спеціальності). З них – дипломом І ступеня – 

30%, ІІ ступеня – 35%, ІІІ ступеня – 35%. (Наприклад: із 15 робіт, що надійшли на 

Конкурс з відповідної галузі наук (групи спеціальностей, спеціальності), 

нагороджується 5 робіт. З них – дипломом І ступеня – 1 робота, дипломом ІІ ступеня 

– 2 роботи, дипломом ІІІ ступеня – 2 роботи).  

4.5. Для підведення результатів Конкурсу в Інституті проводиться урочисте 

засідання. Під час засідання проводиться нагородження переможців Конкурсу.  



4.6. Переможці Конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними призами, 

грошовими преміями з стипендіального фонду Інституту, благодійних фондів, 

спонсорів тощо.  

4.7. Інститут сприяє публікації наукових конкурсних робіт переможців, 

переоформлених відповідно до встановлених вимог, у наукових виданнях Інституту.  

 

5. ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ 

 

5.1 Витрати на проведення Конкурсу здійснюється за рахунок Інституту 

згідно із затвердженим кошторисом.  

5.2 Витрати на пересилання робіт до Інституту здійснюється за рахунок 

відправників (учасників Конкурсу).  

5.3 Залучення коштів місцевого самоврядування, позабюджетних, 

благодійних фондів та коштів з інших джерел на організацію та проведення 

Конкурсу.  

5.4 Передбачається компенсація робочого часу, витраченого науково-

педагогічними працівниками на науково-методичне забезпечення та рецензування 

наукових робіт учасників Конкурсу у вигляді морального заохочення.  
 

 

 

 



Додаток 1  

 

АНОТАЦІЯ 

 

В анотації наукової роботи під шифром “_________________” 

зазначаються:  

− актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика 

дослідження;  

− загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість 

схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).  

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних 

словосполучень), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. 

Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох але не 

більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у 

рядок, через кому.  

Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи. 

В анотації при необхідності можна вказати ступінь використання-впровадження 

результатів роботи (фахова стаття, стаття в визнаному науковому журналі, патент 

на винахід, акт використання/впровадження результатів) без персоніфікації 

автора та посилань.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

ВІДОМОСТІ 

про автора та наукового керівника 

конкурсної роботи під шифром «_________________2 

 

АВТОР НАУКОВИЙ КЕРІВНИК 

1. Прізвище _______________________ 1. Прізвище _______________________ 

2. Ім’я (повністю) __________________ 2. Ім’я (повністю) __________________ 

3. По батькові (повністю)____________ 3. По батькові (повністю)____________ 

4. Повна назва та адреса вищого 

(загальноосвітнього) навчального 

закладу, у якому навчається автор 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

4.  Місце роботи, тел., е-mail 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

5. Факультет 

_______________________ 

5. Посада _________________________ 

 

6. Курс (рік навчання)_______________ 6. Науковий ступінь ________________ 

__________________________________ 

7. Результати роботи опубліковано 

 
(рік, місце, назва видання) 

7. Вчене звання ____________________ 

 

8. Результати роботи впроваджено 

 
(рік, місце, форма впровадження) 

8. Домашня адреса, тел., е-mail 

_________________________________ 

__________________________________ 

 

9. Домашня адреса, тел., е-mail 

_________________________________ 

__________________________________ 

 

 

Науковий керівник                         ________________ 
(підпис) 

Автор роботи                                ________________ 
(підпис) 

Рішенням конкурсної комісії 

________________________________________________ 
(назва вищого навчального закладу) 

студент(ка) учениця___________________________________ рекомендується для  
                                                                                  (прізвище, ініціали) 

участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

_____________________________________________________________________ 
(назва галузі науки) 

Голова конкурсної комісії____________ ____________________ 
М.П. (підпис) (посада, прізвище, ініціали) 

«___»____________________20 __ р. 



Додаток 3 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

ПРОТОКОЛ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ 

 

Дата «_____» __________ 20___ р. 

Галузь наук 

______________________________________________________________________ 

 

ЧЛЕН ЖУРІ: 

Прізвище 

______________________________________________________________________ 

Ім’я _________________________По-батькові ______________________________ 

Науковий статус _______________________________________________________ 

Посада _______________________________________________________________ 

 

Розглянуто наступні роботи: 
Шифр 

роботи 
Оцінка 

 актуальність проблеми (1 - 4)  

 ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи (1 –

4) 
 

 методи дослідження (1 – 3)  

 теоретичні та практичні наукові результати (1 – 3)  

 наукова література та інші джерела інформації (1 – 3)  

 значення роботи: теоретична, можливість впровадження результатів в 

практику (1 – 3) 
 

 ступінь самостійності виконання роботи (1 – 4)  

 якість оформлення (1 – 3)  

 загальне враження (1 – 3)  

 загальна кількість балів  

 актуальність проблеми (1 - 4)  

 ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи (1 – 

4) 
 

 методи дослідження (1 – 3)  

 теоретичні та практичні наукові результати (1 – 3)  

 наукова література та інші джерела інформації (1 – 3)  

 значення роботи: теоретична, можливість впровадження результатів в 

практику (1 – 3) 
 

 ступінь самостійності виконання роботи (1 – 4)  

 якість оформлення (1 – 3)  

 загальне враження (1 – 3)  

 загальна кількість балів  

 актуальність проблеми (1 - 4)  

 ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи (1 –  



4) 

 методи дослідження (1 – 3)  

 теоретичні та практичні наукові результати (1 – 3)  

 наукова література та інші джерела інформації (1 – 3)  

 значення роботи: теоретична, можливість впровадження результатів в 

практику (1 – 3) 
 

 ступінь самостійності виконання роботи (1 – 4)  

 якість оформлення (1 – 3)  

 загальне враження (1 – 3)  

 загальна кількість балів  

 актуальність проблеми (1 - 4)  

 ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи (1 –

4) 
 

 методи дослідження (1 – 3)  

 теоретичні та практичні наукові результати (1 – 3)  

 наукова література та інші джерела інформації (1 – 3)  

 значення роботи: теоретична, можливість впровадження результатів в 

практику (1 – 3) 
 

 ступінь самостійності виконання роботи (1 – 4)  

 якість оформлення (1 – 3)  

 загальне враження (1 – 3)  

 загальна кількість балів  

 актуальність проблеми (1 - 4)  

 ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи (1 –

4) 
 

 методи дослідження (1 – 3)  

 теоретичні та практичні наукові результати (1 – 3)  

 наукова література та інші джерела інформації (1 – 3)  

 значення роботи: теоретична, можливість впровадження результатів в 

практику (1 – 3) 
 

 ступінь самостійності виконання роботи (1 – 4)  

 якість оформлення (1 – 3)  

 загальне враження (1 – 3)  

 загальна кількість балів  

 актуальність проблеми (1 - 4)  

 ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи (1 –

4) 
 

 методи дослідження (1 – 3)  

 теоретичні та практичні наукові результати (1 – 3)  

 наукова література та інші джерела інформації (1 – 3)  

 значення роботи: теоретична, можливість впровадження результатів в 

практику (1 – 3) 
 

 ступінь самостійності виконання роботи (1 – 4)  

 якість оформлення (1 – 3)  

 загальне враження (1 – 3)  

 загальна кількість балів  

 актуальність проблеми (1 - 4)  



 ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи (1 –

4) 
 

 методи дослідження (1 – 3)  

 теоретичні та практичні наукові результати (1 – 3)  

 наукова література та інші джерела інформації (1 – 3)  

 значення роботи: теоретична, можливість впровадження результатів в 

практику (1 – 3) 
 

 ступінь самостійності виконання роботи (1 – 4)  

 якість оформлення (1 – 3)  

 загальне враження (1 – 3)  

 загальна кількість балів  

 

 

ПІДПИС ______________________________/ _____________/ 



Додаток 4 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРШОГО ТУРУ 

Дата «_____» __________ 20___ р. 

Галузь наук 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

За результатами Першого туру, згідно протоколів оцінювання конкурсних робіт 

(додаються), визначити наступний рейтинг конкурсних робіт: 

№ п/п Шифр роботи 
Загальна кількість балів 

(27 – 90) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

Голова Оргкомітету Конкурсу                     / _____________ / 

Секретар Оргкомітету Конкурсу                  / _____________ / 



Додаток 5 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦІЇ 

(ІІ туру Конкурсу) 

Дата «____» ______________ 20____р. 

Галузь наук ___________________________________________________________ 

Присутні члени журі: 

Голова журі : 

Прізвище _____________________________________________________________ 

Ім’я _________________________По-батькові ______________________________ 

Науковий статус _______________________________________________________ 

Посада _______________________________________________________________ 

Члени журі: 

1. Прізвище ___________________________________________________________ 

Ім’я _________________________По-батькові ______________________________ 

Науковий статус _______________________________________________________ 

Посада _______________________________________________________________ 

2. Прізвище ___________________________________________________________ 

Ім’я _________________________По-батькові ______________________________ 

Науковий статус _______________________________________________________ 

Посада _______________________________________________________________ 

3. Прізвище ___________________________________________________________ 

Ім’я _________________________По-батькові ______________________________ 

Науковий статус _______________________________________________________ 

Посада _______________________________________________________________ 

4. Прізвище ___________________________________________________________ 

Ім’я _________________________По-батькові ______________________________ 

Науковий статус _______________________________________________________ 

Посада _______________________________________________________________ 

 



Секретар журі : 

Ім’я _________________________По-батькові ______________________________ 

Статус _______________________________________________________________ 

 

На відкритому засіданні журі розглянуті наступні роботи: 

1 Шифр роботи  

П.І.Б.  автора  

П.І.Б.  члена журі Бали (1-5) 

Голова журі:   

Члени журі:   

   

   

   

Загальна кількість балів:  

 

2 Шифр роботи  

П.І.Б.  автора  

П.І.Б.  члена журі Бали (1-5) 

Голова журі:   

Члени журі:   

   

   

   

Загальна кількість балів:  

 

3 Шифр роботи  

П.І.Б.  автора  

П.І.Б.  члена журі Бали (1-5) 

Голова журі:   

Члени журі:   

   

   

   

Загальна кількість балів:  

 

4 Шифр роботи  

П.І.Б.  автора  

П.І.Б.  члена журі Бали (1-5) 

Голова журі:   

Члени журі:   

   



   

   

Загальна кількість балів:  

 

5 Шифр роботи  

П.І.Б. автора  

П.І.Б.  члена журі Бали (1-5) 

Голова журі:   

Члени журі:   

   

   

   

Загальна кількість балів:  

 

6 Шифр роботи  

П.І.Б.  автора  

П.І.Б.  члена журі Бали (1-5) 

Голова журі:   

Члени журі:   

   

   

   

Загальна кількість балів:  

 

 

Голова журі: _____________ / _______________ / 

Члени журі: ______________ / _______________/ 

______________ / _______________/ 

______________ / _______________/ 

______________ / _______________/ 

 

Секретар журі ___________ / _________________/ 



Додаток 6 

 

Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ 

«_____» _______________20____р. 

Галузь наук 

______________________________________________________________________ 

За результатами Протоколу оцінювання конкурсних робіт та Протоколу 

Конференції визначити рейтинг кращих наукових робіт 

 

1 Шифр роботи  Бали  

П.І.Б. автора  

Назва роботи  

Науковий керівник  

 

2 Шифр роботи  Бали  

П.І.Б. автора  

Назва роботи  

Науковий керівник  

 

3 Шифр роботи  Бали  

П.І.Б. автора  

Назва роботи  

Науковий керівник  

 

4 Шифр роботи  Бали  

П.І.Б. автора  

Назва роботи  

Науковий керівник  

 

5 Шифр роботи  Бали  

П.І.Б. автора  

Назва роботи  

Науковий керівник  

 

 



6 Шифр роботи  Бали  

П.І.Б. автора  

Назва роботи  

Науковий керівник  

 

7 Шифр роботи  Бали  

П.І.Б. автора  

Назва роботи  

Науковий керівник  

 

8 Шифр роботи  Бали  

П.І.Б. автора  

Назва роботи  

Науковий керівник  

 

9 Шифр роботи  Бали  

П.І.Б. автора  

Назва роботи  

Науковий керівник  

 

 

Голова Оргкомітету Конкурсу / _____________ / 

Секретар Оргкомітету Конкурсу / _____________ / 
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