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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Положення про конкурс наукових студентських робіт «Історія моєї 

академії» студентів Одеської національної академії харчових технологій 
розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу 
освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших 
нормативно-правових актів України.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ
2.1. Конкурс наукових студентських робіт «Історія моєї академії» 

студентів Одеської національної академії харчових технологій (далі -  
Конкурс) проводиться з метою популяризації спеціальностей академії, 
поглиблення знань студентів щодо своєї майбутньої професії, створення 
організаційних умов для розкриття творчих здібностей молоді, виховання 
патріотизму та любові до рідного факультету, академії, держави.

2.2. Основними завданнями конкурсу є:
- оволодіння студентами науковими методами пізнання, поглиблене і 

творче засвоєння наукового матеріалу;
навчання методиці й засобам самостійного вирішення наукових і 

творчих завдань;
- створення сприятливих умов для розвитку наукової творчості молоді;
- сприяння всебічном у розвитку особистості студента, ф ормуванню  його

патріотизму;



розвиток здібностей у використанні наукових знань,
- забезпечення ефективного відбору талановитої молоді для поповнення

науково-педагогічних кадрів академії.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ
3.1. Науково-дослідна конкурсна робота виконується в поза навчальний

час.
3.2. На конкурс представляються самостійно виконані роботи студентів, 

які присвячені:
- історії Одеської національної академії харчових технологій,
- історії становлення та розвитку обраної спеціальності;
- дослідженню творчого шляху та внеску в розвиток науки видатних

вчених академії.
3.3. У конкурсі можуть брати участь студенти всіх курсів та факультетів 

академії.
3.4. На конкурс подаються закінчені науково-дослідні роботи студентів, 

що є самостійно проведеними дослідженнями з вищеназваних напрямів історії

академії.

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА РОЗГЛЯДУ НАУКОВИХ 
РОБІТ КОНКУРСНОЮ КОМІСІЄЮ

4.1. Конкурс проводиться в два етапи:
підготовчий;
конкурсний.

На підготовчому етапі проводиться відбір кандидатів для участі у 
Конкурсі, їх реєстрація секретарем комісії, пошук матеріалів, підготовка та 
оформлення робіт, подання їх представникам факультетів для участі у 
конкурсному етапі.

4.2. Конкурсний етап проводиться у два тури:
4.3. У першому турі проводиться відбір кращих наукових робіт 

представниками факультетів, їх підготовка до участі у другому турі конкурсу. 
Відібрані для участі у другому турі роботи оформлюються відповідним чином 
і передаються Конкурсній комісії в термін, визначений комісією.

4.4. Другий тур конкурсу проводиться Конкурсною комісією, яка відбирає
найкращі роботи серед переможців першого туру.

4.5. Наукові роботи переможців першого туру конкурсу, які передаються
конкурсній комісії, супроводжуються такими документами:

т

анотація наукової роботи,
відгук наукового керівника про ступінь самостійності виконаної 

роботи (у довільній формі),
відомості про автора.



4.6. Термін проведення етапів Конкурсу визначається проректором з 
науково-педагогічної та виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і

спорту.

5. КЕРІВНИЦТВО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Конкурсна комісія,

персональний склад якої затверджується проректором з науково-педагогічної 
та виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту. •

5.2. До складу Конкурсної комісії входять науково-педагогічні працівники 
академії (по одному від кожного факультету), а також координатор Конкурсу 
та секретар комісії, які призначаються розпорядженням проректора з науково- 
педагогічної та виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту.

5.3. Головою Конкурсної комісії є проректор з науково-педагогічної та
виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту.

5.4. Конкурсна комісія приймає рішення щодо визначення кращих робіт 
серед студентів відкритим голосуванням більшістю голосів. При рівній 
кількості голосів, ГОЛОС. Голови є вирішальним. Рішення комісії оформлюється
протоколом. . . .  •..

5 5 Переможці Конкурсу визначаються рішенням Конкурсної комісії.
5‘б. Наукові керівники студентів можуть нагороджуватися почесними 

грамотами, дипломами, цінними подарунками.

6. СИСТЕМА ЗАОХОЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ
РОБОТИ

6.1. Розвиток студентської наукової творчості передбачає заходи щодо
заохочення та стимулювання студентів.

Основні форми заохочення та стимулювання:
облік результатів, отриманих у процесі виконання наукової роботи,

при оцінюванні знань з гуманітарних дисциплін, _
представлення кращих студентських робіт на сайті академії, на

конкурсах, виставках та інших організаційно-масових заходах;
6.2. За успіхи, досягнуті у Конкурсі, студенти можуть нагороджуватися 

почесними грамотами, дипломами, цінними подарунками.
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