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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Таврійського державного 

агротехнологічного університету  

імені Дмитра Моторного 

28.12.2019 № 284-ОД 
 

 

I. ПЕРШИЙ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 

СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ  

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Це Положення визначає порядок організації та проведення в ТДАТУ 1 

туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей (далі – конкурс), завдання конкурсу, вимоги до наукових робіт, 

визначення та нагородження переможців, фінансування Конкурсу. 

1.2 Конкурс проводиться щороку з метою створення умов для розвитку 

інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої 

роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволо-

діння ними інноваційними технологіями. 

1.3  Засновником конкурсу є Міністерство освіти і науки України (далі – 

МОН). Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює державна 

наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти».  

1.4 Конкурс проводиться у відповідності до «Положення про Всеукраїн-

ський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей» 

затвердженого щорічного наказу МОН про проведення конкурсу в поточному 

навчальному році. В цьому наказі, зокрема, зазначаються: строки проведення 

конкурсу, перелік галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій), з яких прово-

диться конкурс, вищі навчальні заклади, в яких буде проходити ІІ тур Конкур-

су. 

1.7 Основними завданнями конкурсу є: 

 виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації 

їх здібностей; 
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 стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; 

 популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій; 

 залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних пра-

цівників до активної роботи з обдарованою студентською молоддю; 

 формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкур-

сах, турнірах; 

 підвищення активності студентів у проведенні наукових дослі-

джень, розвиток їх творчих здібностей шляхом використання результатів нау-

кової діяльності в лабораторних, практичних роботах, курсових і дипломних 

роботах та проектах. 

 

2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

2.1 Конкурс проводиться щорічно і оголошується наказом ректора уніве-

рситету на початку навчального року. За наказом ректора університету створю-

ється конкурсна комісія, на розгляд якої студенти подають свої наукові роботи. 

Конкурсна комісія університету складається з конкурсних комісій науково-

дослідних інститутів Університету. 

2.2 Конкурсні комісії НДІ університету з проведення І туру конкурсу роз-

глядають студентські роботи і приймають рішення для заохочення робіт по но-

мінаціях та рекомендують їх для участі у ІІ турі конкурсу. Конкурсна комісія 

відбирає не більше трьох наукових робіт з кожної галузі знань, спеціальності 

(спеціалізації) та надсилає їх до базових вищих навчальних закладів у строк, 

визначений наказом МОН. 

2.3 Роботи, які будуть приймати участь у конкурсі, надаються в НДЧ до 

25 жовтня поточного року. Конкурсні роботи розглядаються конкурсними ко-

місіями науково-дослідних інститутів у листопаді поточного року, результати 

оголошуються на урочистому засіданні, присвяченому Дню студента. 

2.4  У Конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу осві-

ту за освітнім ступенем бакалавра, магістра (далі – студенти) ТДАТУ, у тому 

числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються в університеті.  
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3 ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ РОБІТ 

 

3.1 На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи сту-

дентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій), затверджених Наказом 

МОН. 

3.2 Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не 

мати нагород НААН України та органів державної влади, інших конкурсів. 

3.3 Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності 

у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівни-

ка. 

3.4 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. 

3.5 Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог: 

 текст друкується в редакції Microsoft Word шрифтом Times New 

Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, по-

ля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє –  по 20 мм; 

 наукова робота повинна мати титульну сторінку (додаток А), ано-

тацію (у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану 

методику дослідження та загальну характеристику роботи), зміст, 

вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки (за 

необхідності); 

 наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела ін-

формації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отрима-

них 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. 
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3.6 Матеріали, які приймаються оргкомітетом (НДЧ університету) для 

участі у конкурсі повинні складатися з: 

 тексту науково-дослідної роботи, оформленого згідно вимог; 

 рекомендацій кафедри (витяг з протоколу засідання кафедри); 

 зовнішньої рецензії (Додаток Б); 

 відомостей про авторів (Додаток В). 

3.7 Під час проведення конкурсу обробка персональних даних здійсню-

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

 

4 КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 
 

4.1 Роботи оцінюються за такими критеріями:  

Характеристики та критерії оцінки  

рукопису наукової роботи 

 Максимальна  

кількість балів  

Актуальність проблеми, складність, науковість, повнота ро-

зкриття теми  10 

Новизна та оригінальність ідей 15 

Використані методи дослідження 15 

Теоретичні наукові результати 10 

Практична направленість результатів (документальне підт-

вердження впровадження результатів роботи) 
20 

Рівень використання наукової літератури та інших джерел 

інформації 
5 

Ступінь самостійності роботи 10 

Якість оформлення 5 

Наукові публікації 10 

Сума балів 100 

 

4.2 Конкурсні комісії НДІ університету мають право вносити додаткові 

критерії оцінки рукопису наукової роботи, що враховують специфіку певної га-

лузі знань, спеціальності, спеціалізації (20 балів). Зокрема, додаткові 5 балів 

надаються за наявність заявки на винахід чи корисну модель, а 10 балів – за на-

явність патенту на винахід чи корисну модель. 

4.3  Переможці конкурсу визначаються за сумою балів. Визначається 

перше, друге та третє місце по певній спеціальності (спеціалізації). 

4.4  Всі місця присуджуються за умови, якщо кількість робіт, що наго-
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роджуються, складає не більше як 50 відсотків кількості робіт у кожній номіна-

ції. Якщо кількість робіт, наданих на конкурс до номінації, недостатня, то при-

суджується одне призове місце в залежності від оцінки роботи в балах. 

4.5 Перше місце не визначається, якщо конкурсна робота не набрала  

80 балів. Друге місце не визначається, якщо конкурсна робота не набрала  

70 балів. Третє місце не визначається, якщо конкурсна робота не набрала 60 балів. 

4.6 Вказана мінімальна кількість балів, які необхідні для присвоєння 

призових місць, може бути збільшена за рахунок присвоєння балів по додатко-

вим критеріям. При рівності балів по декільком роботам місця визначаються за 

результатами їх захисту на засіданні конкурсній комісії НДІ. 

4.7 За результатами I туру Всеукраїнського конкурсу студентських на-

укових робіт конкурсні комісії НДІ університету приймають рішення щодо уча-

сті студентів у II турі конкурсу. 

 

ІI. ДРУГИЙ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 

СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ  
 

1.  Студенти Університету приймають участь у ІІ турі конкурсу відпо-

відно до «Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

з галузей знань і спеціальностей», затвердженого щорічним наказом МОН про 

проведення конкурсу в поточному навчальному році.  

2. На конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи сту-

дентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи повинні 

бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НААН України та ор-

ганів державної влади, інших конкурсів. 

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

у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівни-

ка. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних за-

кладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів. 
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4. 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. 

5. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог: 

 текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтер-

вал 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 зазначають-

ся тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, 

список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено акту-

альність, мету, завдання, використану методику дослідження та за-

гальну характеристику роботи; 

 наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела ін-

формації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отрима-

них 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. 

6. Наукові роботи подаються в друкованому вигляді. 

7. Наукові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з 

Організаційним комітетом ІІ туру у може проводитись конкурс з галузей знань, 

спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами. На такий конкурс наукові 

роботи подаються відповідними мовами. 

8. У наукових роботах, що подаються на конкурс, у тому числі в копі-

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

вого керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шиф-

ром (шифр - не більше двох слів). 

9. Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (ав-

торів) та наукового керівника наукової роботи (додаток Д). 
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10. Терміни подачі матеріалів на ІІ тур конкурсу з метою організованої 

відправки встановлюються оргкомітетом (НДЧ університету). 

11. Наукові роботи, подані на конкурс з порушенням вимог пп.1-9 , до 

участі у конкурсі не допускаються та за рішенням галузевих конкурсних комі-

сій знімаються з розгляду. 

12. Якщо під час рецензування наукової роботи буде виявлено ознаки 

академічного плагіату, галузева конкурсна комісія окремо розглядає це питання 

і своїм рішенням: 

 підтверджує факт академічного плагіату та знімає відповідну нау-

кову роботу з конкурсу з повідомленням учасника та конкурсної 

комісії відповідного вищого навчального закладу про цей факт; 

 не підтверджує факт академічного плагіату і допускає відповідну 

наукову роботу до подальшої участі у конкурсі. 

 

ІІІ. ОБЛАСНИЙ КОНКУРС ДЛЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ  

У ГАЛУЗІ НАУКИ 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Запорізький обласний конкурс (далі – конкурс) для обдарованої моло-

ді у галузі науки проводиться з метою підтримки обдарованої молоді, розкриття 

її здібностей, сприяння розвитку науково-дослідницького інтересу до проблем 

розвитку Запорізького регіону. 

1.2 Засновником конкурсу є Запорізька обласна державна адміністрація. 

Організаційно-методичне забезпечення конкурсу здійснює Управління молоді, 

фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації. 

1.3 Конкурс проводиться у відповідності до «Положення про проведення 

обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки» затвердженого на-

казом Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної 

державної адміністрації про проведення конкурсу. 

1.4 Учасниками конкурсу можуть бути особи, які проживають на терито-

рії Запорізької області. Переможці конкурсу визначаються в наступних катего-

ріях: 
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 студенти університету; 

 молоді науковці університету (доктори, кандидати наук, докторан-

ти, аспіранти, викладачі, здобувачі, наукові працівники віком до 35 

років). 

1.5 Конкурс проводиться у номінаціях:  

 фізико-математичні науки;  

 біологічні, хімічні, екологічні науки;  

 географічні та геологічні науки;  

 технічні науки;  

 сільськогосподарські науки;  

 історичні та культурологічні науки;  

 економічні науки;  

 філософські та соціологічні науки;  

 філологічні науки;  

 юридичні науки;  

 педагогічні та психологічні науки;  

 медичні та фармацевтичні науки;  

 мистецтвознавство, архітектура та дизайн;  

 державне управління та політичні науки;  

 фізичне виховання та спорт;  

 менеджмент і управління. 

 

2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

2.1 Подання на конкурс надсилаються щороку до 15 жовтня до Управлін-

ня молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адмініс-

трації. 

2.2 Подання має включати:  

 відомості про автора та наукового керівника (додаток В);  

 рекомендацію за підписом керівництва витяг з протоколу кафедри);  

 наукову роботу (1 екземпляр обсягом до 25 друкованих сторінок те-

ксту), яка містить титульну сторінку (додаток Г), зміст, вступ, роз-

діли, висновки, список використаних джерел, додатки  
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(за необхідності);  

 короткий опис творчого шляху, досягнення у конкурсах у попередні 

роки. 

Відомості про учасників надаються із урахуванням вимог Закону України 

«Про захист персональних даних» 

2.3 Переможці конкурсу визначаються конкурсною комісією (далі - комі-

сія), яка створюється наказом Управління молоді, фізичної культури та спорту 

Запорізької обласної державної адміністрації. До складу комісії входять наукові 

працівники закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

2.4. Графік роботи комісії визначає Управління молоді, фізичної культури 

та спорту Запорізької обласної державної адміністрації. 

 

3. КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 
 

3.1. Основними критеріями для оцінки поданих матеріалів є: 

Характеристики та критерії оцінки  

рукопису наукової роботи 

 Максимальна  

кількість балів  

Актуальність теми  10 

Наявність елементів наукової новизни 10 

Глибина наукового опрацювання проблем 10 

Оригінальність методів дослідження 10 

Повнота, коректність та структурованість викладення мате-

ріалу 
10 

Певні досягнення (авторські доробки та пропозиції щодо ви-

рішення проблеми) 
5 

Наявність наукових публікацій, виступів на науково-

практичних конференціях, наявність грамот, дипломів та ін-

ших заохочувальних відзнак за наукові досягнення у відпо-

відній галузі 

5 

Сума балів 60 

3.2. Переможцем визначається претендент, наукова робота якого отрима-

ла не менше 45 балів. 

3.3 Засідання комісії проводиться щороку не пізніше 01 листопада. В ко-

жній з 16 номінацій, зазначених у п. 1.5, визначаються переможці за категорія-

ми учасників, зазначених у п. 1.4. 

3.4 Переможцям конкурсу виплачується премія, розмір якої є однаковим 
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для всіх переможців і визначається рішенням комісії в межах коштів, передба-

чених в обласному бюджеті на проведення конкурсу на відповідний рік. 

3.5 Інформація про результати конкурсу підлягає оприлюдненню в місце-

вих засобах масової інформації. Нагородження переможців відбувається в уро-

чистій обстановці. 

 

ІV. ІНШІ КОНКУРСИ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 

(Стипендіальна програма Завтра UA,  

Всеукраїнський конкурс бізнес-планів тощо) 
 

Студенти університету приймають участь в обласних, міжвузівських, все-

українських та інших конкурсах відповідно до положень і вимог установ та ор-

ганізацій, які проводять ці конкурси. 

 

V. ЗАОХОЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСІВ  

СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ТА ЇХ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ 
 

1. Для заохочення переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студент-

ських наукових робіт призначається по три премії (за перше, друге та третє міс-

ця) по різним напрямкам (спеціальностям, спеціалізаціям): 

 1 премія – 500 грн.; 

 2 премія – 400 грн.; 

 3 премія – 300 грн. 

Наказ про підведення результатів конкурсу висвітлюється в засобах масо-

вої інформації. Тези робіт друкуються у вузівському науковому збірнику. 

2. Переможцям обласних, міжвузівських та всеукраїнських конкурсів 

призначаються премії у розмірі: 

 авторам наукової роботи, яка перемогла на обласному конкурсі – 500 грн.; 

 авторам наукової роботи, яка перемогла на міжвузівському та всеукраїн-

ському конкурсах, встановлено премію у розмірі – 750 грн.; 

3. За результатами конкурсів керівники студентських робіт, що є перемо-

жцями, заохочуються преміями: 

 за наукову роботу, яка є призером обласного, міжвузівського та  
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всеукраїнських конкурсів – 500 грн. 

4. Студентам та магістрантам, що навчаються за рахунок держбюджету, 

премії сплачуються за рахунок економії стипендіального фонду. 

5. Студентам та магістрантам, що навчаються за рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб, премії сплачуються за рахунок спеціального фонду. 

6. Керівникам студентських наукових робіт, які стали переможцями на 

конкурсах, премії сплачуються за рахунок економії фонду заробітної плати. 

 



Додаток А 

до Положення 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

 

 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 

 

на тему____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Студент _______ групи _____________________________________/ПІБ/ 

Керівник _________________________________________________/ПІБ/ 

 

 

 

 

 

Мелітополь, 20___ р. 



Додаток Б 

до Положення 

РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу (назва) „__________________________________________” 

1. Актуальність проблеми _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Новизна та оригінальність ідей __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Використані методи дослідження_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Теоретичні та експериментальні наукові результати_________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Практична направленість результатів (документальне підтвердження 

впровадження результатів роботи)_____________________________________  

__________________________________________________________________  

6. Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації 

__________________________________________________________________ 

7. Ступінь самостійності роботи____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Якість оформлення_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Наукові публікації_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Недоліки роботи (пояснення по пунктах 1-9):_________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Висновок _________________________________________________________ 

(не рекомендується або рекомендується для нагородження) 

Рецензент ____________                  ____________________________________ 
    (підпис)       (посада, місце роботи, науковий ступень, вчене звання) 

„____”______________ 20__ р. 
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Додаток В 

до Положення 

Відомості 

про автора та наукового керівника 

 

конкурсної роботи «________________________________________________» 

секція ____________________________________________________________ 
(указати до якої секції подаються роботи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник ________________      _____________________ 

     (підпис)                                      (прізвище та ініціали) 

Автор роботи  ________________      _____________________ 

     (підпис)                                       (прізвище та ініціали) 

 

 

 

„____”___________ 20___р. 

 АВТОР(И) 

1. Прізвище___________________ 

2. Ім’я_______________________ 

3. По батькові_________________ 

4. Факультет__________________ 

5. Курс (рік навчання)__________ 

6. Група______________________ 

7. Результати роботи опубліковано 

 ____________________________ 
          (рік, місце, назва видання) 

8. Результати роботи впроваджено 

_____________________________ 
          (рік, місце, назва впровадження) 

9. Телефон, е-mail______________ 

______________________________ 

 

 

 НАУКОВИЙ КЕРІВНИК 

1. Прізвище___________________ 

2. Ім’я_______________________ 

3. По батькові_________________ 

4. Місце роботи (кафедра, відділ), 

телефон, е-mail 

_____________________________ 

  _____________________________ 

  _____________________________ 

5. Посада_____________________ 

6. Науковий ступень___________ 

7. Вчене звання _______________ 
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Додаток Г 

до Положення 

 

 

ВІДОМОСТІ  

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 місцезнахо-

дження 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     

   
                   (прізвище, ініціали)  

участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з __ 
     

____________________________________________________________________________________________________ 
                                                              (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

 

 

Голова конкурсної комісії  __________           __________________________ 
                     (підпис)                                                   (прізвище, ініціали) 

 ____  ____________________20 __ року 
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Додаток Д 

до Положення 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

 

 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

для участі у Запорізькому обласному конкурсі для обдарованої молоді  

у галузі науки  

 

на тему____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Номінація_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

Студент _______ групи _____________________________________/ПІБ/ 

Керівник _________________________________________________/ПІБ/ 

 

 

 

Мелітополь, 20___ р. 


