
 

 

 

 

 

 

 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо студентів Вашого навчального закладу взяти участь у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Харчові технології», другий тур якого відбудеться в Національному 

університеті харчових технологій (згідно наказу МОН від 18.09.2018 року   

№ 1010).  

 

Конкурс проводиться за такими освітніми програмами та 

спеціалізаціями: 

- технології цукру та полісахаридів; 

- технології питної води та водопідготовки харчових виробництв; 

- технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та 

харчоконцентратів; 

- технології органічних харчових продуктів; 

- технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного 

призначення; 

- технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів; 

- технології зберігання, консервування та переробки молока; 

- технології морозива, заморожених десертів і напівфабрикатів; 

- технології зберігання, консервування та переробки м’яса; 

- технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів; 

- технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-

овочевої сировини, чаю, кави та прянощів; 

- технології зберігання та перероблення водних біоресурсів; 

- технології зберігання і переробки зерна; 

- технології продуктів бродіння і виноробства; 

- технології харчування; 

- технології в ресторанному господарстві; 

- технології аюрведичних харчових продуктів; 

- технологічна експертиза та безпека харчової продукції; 

- якість, стандартизація та сертифікація; 

- процеси і апарати харчових виробництв; 

- ефективність функціонування підприємств харчової промисловості. 

 

Роботи приймаються до 10 лютого 2019 року (за поштовим штампом: 

м. Київ, 01033, вул. Володимирська, 68).  

 

Конт. тел.: Коваль Ольга Володимирівна +38(097)-757-80-60 

http://nuft.edu.ua/page/view/yakist-standartyzatsiya-ta-sertyfikatsiya-%28mahistr%29


 

Вимоги до наукових робіт,  

що подаються на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

 

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи 

студентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи 

повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН 

України та органів державної влади, інших конкурсів. 

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у 

них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового 

керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих 

навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих 

навчальних закладів. 

3. Наукові роботи студентів, 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. 

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог: 

 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; 

 наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній 

зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, 

висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій 

зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику 

дослідження та загальну характеристику роботи; 

 наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела 

інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, 

отриманих іншими особами; 

 загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без 

урахування додатків та переліку літературних джерел; 

 креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути 

скомпоновані на аркуші формату А3 або А4. 

 Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на 

електронних носіях. 

Наукові роботи в електронному вигляді прохання надсилати на 

електронну адресу nuft_2018@ukr.net . (Тема листа : Харчові 

технології, назва Вашого навчального закдаду, шифр роботи.) 



 

5. Наукові роботи виконуються українською мовою. 

За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс 

з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами. На такий 

Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами. 

6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях 

патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та 

наукового керівника, найменування вищого навчального закладу 

замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). 

Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) 

та наукового керівника наукової роботи (згідно наказу МОН від 18.04.2017 

№605). 

Копії патентів, наукових статей у зашифрованому вигляді подавати 

як додатки до наукової роботи. Окремо надати у конверті не 

зашифровані публікації та патенти разом з відомостями про автора 

(авторів), наукового керівника. 

 

7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у 

Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих 

конкурсних комісій) знімаються з розгляду. 

 



Додаток 1 

до Положення про 

Всеукраїнський 

конкурс студентських 

наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей 

(пункт 6 розділу IІІ) 
 

В І Д О М О С Т І  

про автора (авторів) та наукового керівника наукової  роботи 

«________________________________» 
 (шифр) 

 

Автор                                                     Науковий керівник 

 

1. Прізвище ________________________ 1. Прізвище  ___________________ 

2. Ім’я (повністю) ___________________ 2. Ім’я (повністю)  ______________ 

3. По батькові (повністю)_____________
 

3. По батькові (повністю)   _______ 

4. Повне найменування та 

місцезнаходження вищого навчального 

закладу, у якому навчається автор 

___________________________________  

4. Місце роботи, телефон, е-mail 

______________________________ 

5. Факультет (інститут)_______________ 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)

 

 

9. Телефон, е-mail ___________________  
 

Науковий керівник ________________      _____________________ 

     
(підпис)                                      (прізвище та ініціали) 

Автор роботи  ________________      _____________________ 

     
(підпис)                                       (прізвище та ініціали) 

Рішенням конкурсної комісії 

___________________________________________ 

                      
(найменування  вищого навчального закладу) 

Студент(ка) _________________________________ рекомендується для 

участі у        
                   (прізвище, ініціали)  

у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

____________ 
     

____________________________________________________________________________________________________

_______ 
                                                              (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

 

Голова конкурсної комісії  ____________             

__________________________ 
             (підпис)                                                   (прізвище, ініціали) 

  ____  ____________________20 __ року 



 

 (Приклад оформлення титульної сторінки наукової роботи студента, яка 

подається на конкурс) 
 

Шифр________________ 

(наприклад «Листопад») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВА РОБОТИ 

 
 


