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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт 

“Black Sea Science”  

Одеською національною академією харчових технологій 

(нова редакція) 

 

І. Загальні положення 

1.1. Положення про проведення Міжнародного конкурсу студентських 

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

чових технологій розроблене відповідно до Закону України “Про вищу осві-

ту”, Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 18.04.2017 р. № 605 та іншими нормативно-правовими ак-

тами, які регулюють організацію науково-дослідної роботи студентів. 

1.2. Міжнародний конкурс студентських наукових робіт “Black Sea  

Science” (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, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності. 

1.3. Конкурс проводиться під егідою Black Sea Universities Network 

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

гіону та Європейської Асоціації інтеграції харчових наук та інженерних 

знань у харчовій галузі (ISEKI-Food Association), членом яких є Одеська на-

ціональна академія харчових технологій (далі – ОНАХТ). 

1.4. Засновником Конкурсу є ОНАХТ.  
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Співорганізаторами Конкурсу є: 

- Білоруський державний економічний університет (Білорусь); 

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

лорусь); 

- 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 

напрямів 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 

студентами ступеню вищої освіти «Бакалавр» або «Магістр». 

1.7. Конкурс проводиться в ОНАХТ за наступними напрямами: 

- харчова наука і технології; 

- економіка і управління; 

- інформаційні технології, автоматизація і робототехніка; 

- енергетика та енергоефективність; 

- екологія та охорона навколишнього середовища. 

1.8. У однієї роботи не може бути більше трьох авторів і двох керівників. 

1.9. Науковими керівниками робіт, що подаються на Конкурс, не мо-

жуть бути члени Оргкомітету та Журі. 

1.10. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійс-

нюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних да-

них” від 01.06.2010 р. №2297-VI (із змінами). 

 

ІІ. Керівництво Конкурсом 
2.1. Організацію та проведення Конкурсу забезпечує Оргкомітет, до 

складу якого входять організатори (співорганізатори) Конкурсу, представни-

ки інших ЗВО, наукових установ, підприємств, громадських організацій тощо 

(за згодою). До повноважень Оргкомітету належать: 

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

державах, надання їм необхідної науково-методичної допомоги; 

- розроблення бланків сертифікатів для переможців та учасників Кон-

курсу; 

- визначення місця нагородження переможців Конкурсу; 

- висвітлення у засобах масової інформації ходу проведення та підсум-

ків Конкурсу. 
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2.2. Для розгляду і оцінювання наданих на Конкурс робіт створюється 

Журі з кожного напряму Конкурсу, чисельність і склад яких затверджується 

наказом ректора ОНАХТ. 

2.3. До складу Журі входять науково-педагогічні працівники ОНАХТ, 

співорганізаторів Конкурсу, інших закордонних наукових установ, представ-

ники підприємств, громадських організацій тощо (за згодою). Зі складу Журі 

обираються голова Журі та секретар Журі всіх напрямів. 

 

ІІІ. Вимоги до наукових робіт 
3.1. У Конкурсі беруть участь наукові роботи студентів, що виконані 

самостійно, подаються вперше, з відсутністю плагіату. Роботи мають бути 

інноваційними або пошуковими за своїм характером у межах певного напря-

му.  

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

суто консультативний характер.  

3.3. Мовами Конкурсу є українська та англійська.  

3.4. На Конкурс надсилають роботу англійською мовою та відомості 

про автора(-ів) та наукового(-их) керівника(-ів). 

3.5. Вимоги до оформлення роботи, що надходить на Конкурс: 

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

тацію – не більше 1500 символів і ключові слова – не більше 10 слів); 2га – 

21ша сторінки – I. Вступ, II. Аналітичний огляд літератури, III. Об’єкт, пред-

мет і методи досліджень, IV. Результати роботи, V. Висновки, VI. Список лі-

тератури (посилання на джерела у тексті у вигляді номерів у квадратних ду-

жках); 

- 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 роботи не більше 20 стор. 

3.6. Відомості про автора(-ів) та наукового(-их) керівника(-ів) оформ-

ляють окремим документом (Додаток 1), підписують і надсилають окремо 

сканований документ. 

3.7. Роботу в електронному вигляді надсилає особисто головний автор 

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

3.8. Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього розділу, її 

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

опрацювання робота не приймається і не допускається до участі в Конкурсі. 

Журі виключає цю роботу з Конкурсу і повідомляє про це головного автора 

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.  

3.9. Для забезпечення об’єктивності і анонімності прізвища, ініціали 

автора(-ів) та наукового(-их) керівника(-ів), а також найменування ЗВО на-

даються Журі після проведення першого етапу Конкурсу.  
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IV. Порядок проведення Конкурсу та розгляду наукових робіт 

4.1. Конкурс проводиться у два етапи: 

- перший етап – рецензування робіт; 

- другий етап – підсумковий WEB-семінар в онлайн-режимі. 

4.2. Журі кожного напряму 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, 

використання сучасних методів дослідження; 

- повнота та якість викладення основних наукових результатів; 

- теоретична значимість роботи; 

- практична значимість роботи; 

- якість оформлення. 

4.4. Журі з кожного напряму (за наявності не менше 2/3 від складу жу-

рі) на підставі рецензій та відкритого обговорення наукових робіт більшістю 

голосів (50% + 1 голос) приймає рішення у першому етапі щодо визначення 

фіналістів другого етапу Конкурсу за кожним напрямом. За рівної кількості 

голосів членів Журі голос голови Журі є вирішальним. Результати голосу-

вання у першому етапі Конкурсу оформлюються протоколом за підписом го-

лови і секретаря Журі (Додаток 2). 

4.5. На засіданні Оргкомітету Конкурсу розглядаються результати го-

лосування Журі всіх напрямів Конкурсу і відкритим голосуванням прийма-

ється рішення про затвердження протоколів Журі першого етапу та призна-

чення другого етапу Конкурсу. 

4.6. Фіналістам Оргкомітет надсилає запрошення для участі у другому 

етапі Конкурсу не пізніше, ніж за два тижні до дати його проведення. У дру-

гому етапі Конкурсу фіналісти захищають Журі свою роботу, коментуючи 

презентацію та відповідаючи на запитання. 

Вимоги до презентації: 

- презентацію виконують у програмі PowerPoint; 

- ілюстративний матеріал роботи (рисунки, діаграми, схеми, фотогра-

фії, графічні зображення) виносять у презентацію; 

- обсяг презентації не більше 20 слайдів. 

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

кол першого етапу Конкурсу про визначення фіналістів (Додаток 2), прото-

кол другого етапу Конкурсу про розподіл ступенів сертифікатів (Додаток 3) 

та статистичну довідку (Додаток 4). 

4.8. Документація з проведення Конкурсу зберігається протягом трьох 

років в архіві ОНАХТ. 

 

V. Відзначення переможців Конкурсу 
5.1. Переможців Конкурсу нагороджують сертифікатами І-ІІІ ступенів 

за кожним напрямом, інших учасників – сертифікатом учасника, наукових 
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керівників переможців та рецензентів – сертифікатами подяки за сумлінну 

працю.  

Співвідношення розподілу призових міст:  

- за кожним напрямом призові місця займають 25% від кількості про-

рецензованих робіт відповідно до рейтингу; 

- розподіл за ступенями: 20% - сертифікати I ступеню, 30% - сертифіка-

ти II ступеню, 50% - сертифікати III ступеню;  

- рейтинг фіналістів за ступенями вираховується, як сума балів за пер-

ший і другий етапи Конкурсу.  

5.2. Співорганізатори Конкурсу можуть нагороджувати студентів-

переможців Конкурсу та їх наукових керівників електронним збірником ро-

біт переможців Конкурсу за їх згоди на публікацію в ньому, рекомендацією 

для публікації їх роботи у періодичних виданнях ОНАХТ тощо. 

5.3. Результати Конкурсу розміщуються на його офіційному сайті 

(http://isc.onaft.edu.ua/) після засідання Оргкомітету, на якому затверджують-

ся протоколи Журі. 

 

VI. Апеляційна комісія. Подання та розгляд апеляцій 
6.1. Для забезпечення об’єктивного проведення Конкурсу в ОНАХТ 

створюється Апеляційна комісія, чисельність і склад якої затверджуються 

наказом ректора ОНАХТ. До складу Апеляційної комісії можуть входити на-

уково-педагогічні працівники ОНАХТ, співорганізаторів Конкурсу, інших 

ЗВО, наукових установ, представники підприємств, громадських організацій 

тощо. 

6.2. Учасники Конкурсу можуть протягом десяти днів після оголошен-

ня результатів подати заяву на електронну пошту Апеляційної комісії (email: 

int_competition@onaft.edu.ua) щодо необ’єктивності оцінювання Журі Конку-

рсу їх наукової роботи. 

6.3. Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів з дня надходжен-

ня заяви ухвалює рішення, що фіксується у протоколі її засідання (Додаток 

5), та надсилає його на електронну адресу заявника. 

 

VII. Фінансування Конкурсу 

7.1. Матеріально-технічне забезпечення Конкурсу, витрати на рецензу-

вання робіт здійснюються за рахунок джерел дозволених законодавством Ук-

раїни. 

   

 

Проректор з науково-педагогічної  

роботи та міжнародних зав’язків                                         М. Р. Мардар 

 

 

Погоджено: 

 

Начальник юридичного відділу            І. С. Воронюк 
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Додаток 1 

до Положення про проведення 

Міжнародного конкурсу сту-

дентських наукових робіт 

“Black Sea Science”  

Одеською національною ака-

демією харчових технологій  

(нова редакція) 

 

ВІДОМОСТІ 

про автора(-ів) та наукового(-их) керівника(-ів) наукової роботи 

 

Назва роботи_________________________________________________________ 

Напрям наукової роботи (обрати з напрямів Конкурсу)_____________________________________  

 

Автор(-и) 

1. Прізвище  

2. Ім’я (повністю)  

3. First Name  

4. Surname  

5. Повне найменування  

ЗВО 

 

 

6. Адреса ЗВО  

7. Факультет (повністю)  

8. Рівень навчання  

9. Курс навчання (рік)  

10. Телефон  

11. Е-mail  

 

Науковий(-і) керівник(-и) 

12. Прізвище  

13. Ім’я (повністю)  

14. First Name  

15. Surname  

16. Місце роботи  
(назва кафедри повністю) 

 

17. Посада  

18. Науковий ступінь  

19. Вчене звання  

20. Телефон  

21. Е-mail  
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22. Автор (-и), керівник (-и) дають згоду на публікацію матеріалів роботи в збір-

нику робіт переможців Конкурсу (обрати “ТАК” чи “НІ”, поставивши в квадра-

тику відмітку “+”) 

 ТАК  НІ  

   

 

Науковий(-і) керівник(-и) 
 

________________ 
(підпис) 

 

__________________  

(ім’я, прізвище) 
 

Автор(-и) роботи 
 

________________ 
(підпис) 

 

__________________ 
(ім’я, прізвище) 
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Додаток 2 

до Положення про проведення 

Міжнародного конкурсу сту-

дентських наукових робіт 

“Black Sea Science”  

Одеською національною ака-

демією харчових технологій  

(нова редакція) 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

Журі першого етапу Міжнародного конкурсу  

студентських наукових робіт “Black Sea Science” 

 

з _______________________________________________________ 
(назва напряму) 

від ___________ 20 __ року 

 

Забезпечено рецензування ____ студентських наукових робіт, що надій-

шли з ____ закладів вищої освіти. 

На підставі відкритого обговорення результатів рецензій наукових робіт 

вирішено визнати фіналістами – учасниками другого етапу Конкурсу роботи 

за наступними шифрами: 
 

_________________________________________________________________ 
(номери шифрів) 

 
 

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 сту-

дентських наукових робіт 

“Black Sea Science”  

Одеською національною ака-

демією харчових технологій  

(нова редакція) 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

Журі другого етапу Міжнародного конкурсу  

студентських наукових робіт “Black Sea Science” 

 

з _______________________________________________________ 
(назва напряму) 

від ___________ 20 __ року 

 

На підставі відкритого обговорення результатів наукових робіт вирішено 

розподілити сертифікати: 
 

Сертифікат  

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 4 

до Положення про проведення 

Міжнародного конкурсу сту-

дентських наукових робіт 

“Black Sea Science”  

Одеською національною ака-

демією харчових технологій  

(нова редакція) 

 

СТАТИСТИЧНА ДОВІДКА 

 

На Міжнародний конкурс студентських наукових робіт “Black Sea Sci-

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

наукових керівників) з _____ закладів вищої освіти. 
 

М
іс

ц
е 

З
В

О
 

Ш
и

ф
р

 р
о
б

о
ти

 

А
в
то

р
(-

и
) 

К
ер

ів
н

и
к
(-

и
) 

Н
аз

в
а 

р
о
б

о
ти

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

б
ал

ів
  
у

 1
 т

у
р
і 

К
іл

ьк
іс

ть
 

б
ал

ів
  
у

 2
 т

у
р
і 

З
аг

ал
ьн

а 
 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

Голова Журі напряму___________ 

 

 

 

____________ 

(підпис) 

 

 

 

_________________ 

(прізвище та ініціали) 

 

Секретар Журі напряму__________ 

 

____________ 
(підпис) 

 

_________________ 

(прізвище та ініціали) 

 

М.П. 
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Додаток 5 

до Положення про проведення 

Міжнародного конкурсу сту-

дентських наукових робіт 

“Black Sea Science”  

Одеською національною ака-

демією харчових технологій  

(нова редакція) 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

апеляційної комісії  

Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт 

“Black Sea Science” 

від __________20___ року 

 

Апеляційна комісія розглянула студентську наукову роботу автора(-ів) 

____________________________________ та вирішила визнати,  
                                           (ім’я, прізвище) 

 

що автор(-и) _____________________________________________________ 
                                               (ім’я, прізвище, є претендентом(-тами) або не є претендентом(-тами) 

 

 на нагородження сертифікатом _____ ступеня. 

 

 

Голова Апеляційної комісії ___________ 
(підпис) 

_________________ 

(прізвище та ініціали) 

Члени Апеляційної комісії ___________ 

(підписи) 
_________________ 

(прізвища та ініціали) 
 

М.П. 

 

 

 


