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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт 

“Black Sea Science”  

Одеською національною академією харчових технологій  

 

І. Загальні положення 
1.1. Положення про проведення Міжнародного конкурсу студентських 

наукових робіт “Black Sea Science” Одеською національною академією харчо-

вих технологій розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Ук-

раїни від 18.04.2017 р. № 605 та іншими нормативно-правовими актами, які ре-

гулюють організацію науково-дослідної роботи студентів. 

1.2. Міжнародний конкурс студентських наукових робіт “Black Sea Sci-

ence” (далі – Конкурс) проводиться з метою розширення міжнародних зв’язків, 

активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування 

фахівців, залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній, конс-

трукторській та інших формах науково-дослідної діяльності. 

1.3. Конкурс проводиться під егідою Black Sea Universities Network (далі – 

ВSUN) – об’єднання  закладів вищої освіти (далі – ЗВО) Чорноморського регіо-

ну. ВSUN нараховує 110 ЗВО з 12 країн-членів Чорноморського економічного 

розвитку, а саме Албанії, Вірменії, Азербайджану, Болгарії, Грузії, Греції, Мол-

дови, Румунії, Сербії, Російської Федерація, Туреччини та України. Одеська на-

ціональна академія харчових технологій Міністерства освіти і науки України 

(далі – ОНАХТ) є членом ВSUN. 

1.4. Засновником Конкурсу є ОНАХТ. Співорганізаторами Конкурсу є: 



2 

- Білоруський державний економічний університет (Білорусь); 

- Гомельський державний технічний університет ім. П. Й. Сухого (Біло-

русь); 

- Русенський університет «Ангел Канчев» (Болгарія); 

- Університет харчових технологій (м. Пловдів, Болгарія); 

- Алматинський технологічний університет (Казахстан); 

- Технологічний інститут Нінбо Чжецзянського університету (Китай); 

- Технічний університет Молдови (Молдова); 

- Університет прикладних наук і мистецтв (м. Мутенц, Швейцарія); 

- Аріельский університет (Ізраїль); 

- Телавський університет ім. Я. Гогебашвілі (Грузія); 

- Познанський університет природничих наук (Польща). 

1.5. Конкурс проводиться щорічно. Перелік складу співорганізаторів і на-

прямів Конкурсу кожного року може оновлюватись. 

1.6. У Конкурсі можуть брати участь студенти ЗВО незалежно від форм 

власності та підпорядкування, які на завершення другого етапу Конкурсу є сту-

дентами. 

1.7. Конкурс проводиться в ОНАХТ. 

1.8. Конкурс проводиться за наступними напрямами: 

- харчова наука і технології; 

- економіка і управління; 

- автоматизація, електромеханіка та розробка робототехнічних систем; 

- ІТ технології та кібербезпека; 

- енергетика та енергоефективність; 

- екологія та охорона навколишнього середовища. 

1.9. Від одного ЗВО в Конкурсі можуть приймати участь не більше трьох 

робіт за одним напрямом. У однієї роботи може бути не більше трьох авторів і 

двох керівників. 

1.10. Науковими керівниками робіт, що подаються на Конкурс, не можуть 

бути члени Оргкомітету та журі. 

1.11. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійсню-

ється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 

01.06.2010 №2297-VI (із змінами). 

 

ІІ. Керівництво Конкурсом 
2.1. Організація та проведення Конкурсу забезпечуються Організаційним 

комітетом (далі – Оргкомітет), до складу якого входять організатори (співорга-

нізатори) Конкурсу, представники інших ЗВО, наукових установ, підприємств, 

громадських організацій тощо (за згодою). До повноважень Оргкомітету нале-

жать: 

- налагодження зв’язків з осередками, які проводять Конкурс в інших 

державах, надання їм необхідної науково-методичної допомоги; 

- визначення регіональних координаторів Конкурсу; 

- розроблення бланків дипломів переможців Конкурсу; 

- визначення місця нагородження переможців Конкурсу; 

Tanya
Підсвічування

Tanya
Підсвічування

Tanya
Підсвічування
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- висвітлення у засобах масової інформації ходу проведення та підсумків 

Конкурсу. 

2.2. Для розгляду і оцінювання наданих на Конкурс робіт створюється 

журі, чисельність і склад якого затверджуються наказом ректора ОНАХТ. 

2.3. До складу журі входять науково-педагогічні працівники ОНАХТ, спі-

ворганізаторів Конкурсу, інших закордонних наукових установ, представники 

підприємств, громадських організацій тощо (за згодою). Зі складу журі обира-

ються голова журі та секретар журі всіх напрямів. 

 

ІІІ. Вимоги до наукових робіт 
3.1. На Конкурс подаються наукові роботи студентів, що виконані само-

стійно. Роботи мають бути пріоритетними, інноваційними або пошуковими за 

своїм характером у межах певного напряму.  

3.2. Роль наукового керівника роботи, що подається на Конкурс, має суто 

консультативний характер.  

3.3. Мовами Конкурсу є англійська, українська, російська. Роботи, що 

оформлено українською або російською мовою, обов’язково надсилають з пере-

кладом на англійську мову. Переклад має мати правильну британську або аме-

риканську орфографію, перевірені правопис і граматику. 

3.4. Вимоги до оформлення роботи, що надходить на Конкурс.  

На Конкурс надсилають роботу, додатки до роботи за наявності, відомості 

про авторів та наукового керівника. 

Структура роботи складається з її огляду і презентації. 

Вимоги до огляду роботи: 

- 1ша сторінка – титульна (на ній зазначають тільки назву роботи, анотацію 

– не більше 1500 символів і ключові слова – не більше 10 слів); 2га - 11та сторін-

ки – I. Вступ, II. Аналітичний огляд літератури, III. Об’єкт, предмет і методи до-

сліджень, IV. Результати роботи, V. Висновки, VI. Список літератури (посилан-

ня 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 огляду роботи становить до 10 стор. 

Вимоги до презентації: 

- презентацію виконують у програмі PowerPoint; 

- ілюстративний матеріал огляду роботи (рисунки, діаграми, схеми, фото-

графії, графічні зображення) виносять у презентацію. Обсяг презентації не бі-

льше 20 слайдів. 

Додатки до роботи – це копії заявок і патентів на корисну модель або ви-

нахід, опублікованих наукових статей автора за темою роботи Конкурсу (надси-

лають доданими у документ формату Word для заклеювання інформації про ав-

торів і ЗВО). 

Відомості про авторів та наукового керівника оформляють окремим до-

кументом (Додаток 1), підписують і надсилають окремо сканований документ. 

3.5. Роботи надсилаються особисто автором на електронну адресу напря-

му Конкурсу (див. на сайті Конкурсу http://isc.onaft.edu.ua/). 

Tanya
Підсвічування
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3.6. Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього розділу, її 

повертають автору на доопрацювання продовж п’яти днів. На повторне доопра-

цювання робота не приймається і не допускається до участі в Конкурсі. Журі 

виключає цю роботу з Конкурсу і повідомляє про це авторів протягом десяти 

днів після відхилення роботи. 

Кожна робота, що відповідає вимогам цього розділу, отримує шифр, який 

повідомляється на електронну адресу, з якої було надіслано роботу.  

3.7. Для забезпечення об’єктивності і анонімності прізвища, ініціали авто-

рів та наукового керівника, а також найменування ЗВО надаються журі Конкур-

су після попереднього оголошення результатів.  

 

IV. Порядок проведення Конкурсу та розгляду наукових робіт 
4.1. Конкурс проводиться у два етапи: 

- перший етап – заочний (рецензування робіт); 

- другий етап – очний (підсумковий семінар в режимі онлайн). 

4.2. В залежності від напряму роботи журі призначає із свого складу не 

менше двох рецензентів кожної роботи. 

4.3. При рецензуванні наукової роботи враховуються наступні фактори: 

- відповідність теми роботи напряму Конкурсу; 

- актуальність проблеми; 

- ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, ви-

користання сучасних методів дослідження; 

- повнота та якість викладення основних наукових результатів; 

- відсутність плагіату; 

- теоретична значимість роботи; 

- практична значимість роботи; 

- якість оформлення; 

- відповідність матеріалу публікацій (за наявності) темі наукової роботи. 

4.4. Журі (за наявності не менше 2/3 від складу журі) на підставі рецензій 

та відкритого обговорення наукових робіт більшістю голосів (50% + 1 голос) 

приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт за кожним напрямом 

Конкурсу. За рівної кількості голосів членів журі голос голови журі є вирішаль-

ним. Результати голосування оформлюються протоколом за підписом голови і 

секретаря журі. 

4.5. На засіданні Оргкомітету Конкурсу розглядаються результати голосу-

вання журі всіх напрямів Конкурсу і відкритим голосуванням приймається рі-

шення про затвердження протоколів журі та призначення другого етапу Конку-

рсу. 

4.6. Авторам кращих наукових робіт Оргкомітет надсилає запрошення для 

участі у підсумковому семінарі в режимі онлайн (не пізніше, ніж за два тижні до 

дати його проведення) для наукової доповіді та захисту роботи з презентацією у 

програмі PowerPoint. 

4.7. Журі оформлює звіт про проведення Конкурсу, у тому числі протокол 

засідання (Додаток 2) та статистичну довідку (Додаток 3). 

4.8. Документація з проведення Конкурсу зберігається протягом трьох ро-

ків в архіві ОНАХТ. 
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Додаток 1 

до Положення про проведення 

Міжнародного конкурсу студе-

нтських наукових робіт “Black 

Sea Science”  

Одеською національною ака-

демією харчових технологій  

 

ВІДОМОСТІ 

про автора та наукового керівника наукової роботи 
 

Назва роботи_________________________________________________________ 

Напрям наукової роботи (обрати з напрямів Конкурсу)_____________________________________  

 

Автор 

1. Прізвище  

2. Ім’я (повністю)  

3. По батькові (повністю)  

4. First Name  

5. Surname  

6. Повне найменування  

ЗВО 
 

 

7. Адреса ЗВО  

8. Факультет (повністю)  

9. Рівень навчання  

10. Курс навчання (рік)  

11. Результати роботи 

опубліковано1 (перерахува-

ти за наявності; вказати авторів, 

назву публікації, видання, місце і 

рік) 

 
1. 

2. 

3. 

 

12. Телефон  

13. Е-mail  

 

Науковий керівник 
14. Прізвище  

15. Ім’я (повністю)  

16. По батькові (повністю)  

17. First Name  

18. Surname  

19. Місце роботи  
(назва кафедри повністю) 

 

20. Посада  

                                                 
1 Усі розділи відомостей є обов’язковими для заповнення, окрім 11 
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21. Науковий ступінь  

22. Вчене звання  

23. Телефон  

24. Е-mail  
 

 

Науковий керівник 
 

________________ 
(підпис) 

 

__________________  

(прізвище та ініціали) 
 

Автор роботи 
 

________________ 
(підпис) 

 

__________________ 
(прізвище та ініціали) 

 
Проректор  

з наукової роботи ЗВО          __________________  _________________ 
                                                                              (підпис)                                        (прізвище та ініціали) 

М.П. __________________ 20 __ р. 
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                                                                                 Додаток 2 

до Положення про проведення 

Міжнародного конкурсу студе-

нтських наукових робіт “Black 

Sea Science”  

Одеською національною ака-

демією харчових технологій  

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт  

“Black Sea Science” 

з _______________________________________________________ 
(назва напряму) 

від ___________ 20 __ року 

 

Забезпечено рецензування ____ студентських наукових робіт, що надійшли 

з ____ закладів вищої освіти. 

На підставі відкритого обговорення результатів рецензій наукових робіт 

вирішено визнати претендентами на нагородження: 

 

Диплом  

І ступеня,  

ІІ ступеня,  

ІІІ ступеня  

 

Шифр роботи 

Шифр роботи 

Шифр роботи 

 

Голова журі ___________ 

(підпис) 

_____________________ 
(прізвище та ініціали) 

Секретар журі: __________ 

(підписи) 

_____________________ 
(прізвища та ініціали) 

 
М.П  
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Додаток 3 

до Положення про проведення 

Міжнародного конкурсу студе-

нтських наукових робіт “Black 

Sea Science”  

Одеською національною ака-

демією харчових технологій  

 

СТАТИСТИЧНА ДОВІДКА 

 

На Міжнародний конкурс студентських наукових робіт “Black Sea 

Science”  20 __/20 __ н. р. надійшло _____ робіт ( ____ студентів-авторів, ____ 

наукових керівників) з _____ закладів вищої освіти. 

 

№ з/п Найменування 

закладу вищої 

освіти 

(повністю) 

Загальна 

кількість 

робіт, на 

які є ре-

цензії 

Кількість 

студентів-

авторів 

Представлені до нагородження 

диплом 

І 

ступеня 

диплом 

ІІ 

ступеня 

диплом 

ІІІ сту-

пеня 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Голова журі напряму___________ ____________ 

(підпис) 

_________________ 

(прізвище та ініціали) 
Секретар журі напряму__________ ____________ 

(підпис) 

_________________ 

(прізвище та ініціали) 

 
М.П. 
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Додаток 4 

до Положення про проведення 

Міжнародного конкурсу студе-

нтських наукових робіт “Black 

Sea Science”  

Одеською національною ака-

демією харчових технологій  

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

апеляційної комісії  

Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт 

“Black Sea Science” 
від __________20___ року 

 

Апеляційна комісія розглянула студентську наукову роботу студента(ки) 

____________________________________ та вирішила визнати,  
(прізвище, імя та по батькові) 

 

що студент(ка) _____________________________________________________ 
(прізвище, імя та по батькові) 

 

 _________________________ на нагородження дипломом _____ ступеня. 
 (є претендентом, не є претендентом) 

 

 
Голова апеляційної комісії ___________ 

(підпис) 
_________________ 

(прізвище та ініціали) 
Члени апеляційної комісії ___________ 

(підписи) 
_________________ 

(прізвища та ініціали) 
 
М.П. 

 

 

 




