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Положення про організацію та проведення наукових (науково-технічних, 

науково-практичних) конференцій та семінарів у Таврійському державному 

агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного / Єременко О.А., 

Болтянська Н.І. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021 – 12с. 

 

Положення про організацію та проведення наукових (науково-технічних, 

науково-практичних) конференцій та семінарів у Таврійському державному 

агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного розроблено 

відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки»; Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у 

вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації, затвердженого наказом 

МОН України від 01.06.2006 № 422; Закону України «Про вищу освіту»; Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Концепції програми 

«Наука в ТДАТУ» на 2021-2025 роки та інших нормативно-правових актів, що 

регламентують проведення наукової діяльності в Україні.  

 

Метою даного Положення є визначення загальних аспектів організації та 

проведення наукових (науково-технічних, науково-практичних) конференцій та 

семінарів в межах наукової і науково-технічної діяльності ТДАТУ. 
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1. Загальні положення 

1.1. Положення про організацію та проведення наукових (науково-

технічних, науково-практичних) конференцій та семінарів у Таврійському 

державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного  

(далі – Університету) розроблено відповідно до: Закону України «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; Положення про організацію 

наукової, науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти х III та IV рівнів 

акредитації, затвердженого Наказом МОН України від 01.06.2006 № 422; 

Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність», Концепції програми «Наука в ТДАТУ» на 2021-2025 роки 

та інших нормативно-правових актів, що регламентують проведення наукової 

діяльності в Україні. 

1.2. Дія даного Положення не стосується: 

- конференцій науково-педагогічних та наукових працівників, а також 

інших категорій постійного складу, що є вищим колегіальним органом 

громадського самоврядування Університету; 

- конференцій постійного складу факультетів, що є колегіальним органом 

громадського самоврядування факультетів (інститутів) Університету; 

- методичних семінарів з проблем удосконалення освітньо-виховного 

процесу в Університеті. 

1.3. Наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

Наукові заходи – наукові конференції, семінари, конгреси, з’їзди, 

симпозіуми, круглі столи тощо. 

Наукова конференція – збори представників однієї або споріднених 

галузей знань, що мають на меті представити широкій громадськості 

результати своїх (індивідуальних або колективних) досліджень, та 

ознайомитися з передовими тенденціями у сферах, які належать до їх 

компетенції. У випадку залучення представників практичних підрозділів 

конференція набуває статусу науково-практичної. У разі широкої тематики 

конференції робота учасників організовується за тематичними секціями. 
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Наукові конференції передбачають обов’язкове видання матеріалів за 

результатами доповідей учасників. 

Інтернет-конференція – вид дистанційної конференції з використанням 

мережі Інтернет для інформаційного обміну між учасниками конференції. 

Місцем проведення інтернет-конференції є веб-сайт Університету або 

спеціально створений веб-сайт конференції. Тези доповідей або статті авторів 

мають бути оформлені відповідно до вимог, розроблених оргкомітетом 

конференції. Матеріали розміщуються на веб-сайті конференції в розділі 

«Матеріали конференції» у відкритому доступі. Наукова дискусія (обговорення 

доповідей і виступів) учасників здійснюється в дистанційному режимі на 

форумі конференції. Матеріали інтернет-конференції зберігаються в 

електронному репозитарії Університету. 

Семінар – форма тематичної наукової дискусії групи осіб під 

керівництвом модератора для обговорення актуальних питань.  

 

Конгрес (з’їзд) – нарада представників, діячів у певній галузі, для 

вирішення наукових, суспільно-політичних  та інших питань.  

Симпозіум – нарада фахівців одного профілю з певного наукового 

питання. 

Круглий стіл – форма публічного обговорення чи висвітлення актуальних 

питань, коли учасники висловлюються у визначеному порядку на рівних 

правах. 

Тези – коротко сформульовані основні положення проведеної науково-

дослідної роботи. 

Збірка тез – електронне та/або друковане видання, що містить матеріали 

конференції (тези, статті), що були надіслані до організаційного комітету, 

відповідають вимогам та пройшли перевірку на плагіат. 

Учасник конференції – особа, яка надіслала матеріали до організаційного 

комітету та бере участь у роботі конференції у будь-якій із визначених форм 

участі. 
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Інформаційний лист – це повідомлення для потенційних учасників 

заходу, що характеризується повнотою та вичерпністю необхідної для 

учасників інформації. 

Резолюція – документ, який приймають на наукових конференціях та 

семінарах, що фіксує рішення, постанову, пропозиції. 

 

2. Мета і завдання наукових конференцій та семінарів 

 

2.1. Метою наукових конференцій та семінарів є: 

- поширення результатів наукової та науково-дослідної діяльності, 

консолідації зусиль наукової громадськості й провідних спеціалістів щодо 

вирішення актуальних проблем, визначення перспективних шляхів розвитку 

галузі; 

- широке залучення зацікавлених осіб до обговорення важливих 

проблем, що належать до сфери наукових інтересів кафедр, факультетів 

(інститутів) Університету, та прийняття обґрунтованих рішень щодо їх 

вирішення. 

2.2. Основними завданнями наукових конференцій та семінарів є: 

- апробація результатів наукових досліджень, проведених науковими 

та  науково-педагогічними працівниками Університету; 

- висвітлення та поширення результатів проведених досліджень серед  

широкого кола зацікавлених осіб; 

- прийняття та затвердження пропозицій щодо вирішення актуальних  

наукових питань; 

- залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи. 

 

 3. Планування та організація наукових конференцій та семінарів 

 

3.1. Наукові заходи в Університеті проводять відповідно до Плану 

проведення наукових заходів (далі – План).  
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3.2. Формування річного Плану здійснює відділ з питань 

інтелектуальної власності Науково-дослідної частини (далі – НДЧ) на підставі 

службових подань деканатів факультетів та керівників підрозділів Університету 

щорічно, до 1 листопада. Назва наукового заходу повинна бути чітко 

сформульованою, відображати актуальну наукову проблематику. Потрібно 

зазначити час проведення, орієнтовну кількість учасників та підрозділів, що 

відповідають за організацію заходу (додаток А).  

3.3. План розглядається і схвалюється Вченою радою Університету та 

затверджується наказом ректора. Зміни до Плану вносяться рішенням ректорату 

за поданням проректора з наукової роботи.  

3.4. Центр інформаційних технологій та систем розміщує 

затверджений План на веб-сайті Університету.  

3.5. Інформація щодо конференції висвітлюється на сайті структурного 

підрозділу, відповідального за її проведення і має містити наступні структурні 

складові: 

- назва конференції; 

- дата проведення; 

- історія конференції (коротка характеристика та актуальність, фото з 

попередніх конференцій (за наявності); 

- організаційний комітет; 

- науковий комітет; 

- програма конференції; 

- вимоги до оформлення тез або статей; 

- реєстрація в он-лайн режимі; 

- запрошення; 

- контактна особа (телефон, електронна адреса). 

3.6. Із запропонованого Плану НДЧ формує та надсилає до МОН 

України Перелік проведення міжнародних та всеукраїнських наукових 

конференцій з проблем вищої освіти і науки (далі – Перелік). До Переліку 

входять лише міжнародні та всеукраїнські конференції, які Університет 
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організовує спільно з МОН України, Інститутом модернізації змісту освіти за 

напрямами вирішення освітянських і наукових проблем загальнодержавного та 

міжнародного рівнів та відповідно до критеріїв МОН України.   

3.7. З метою можливого одержання від Міністерства освіти і науки 

України фінансування на проведення наукового заходу робиться 

Обґрунтування доцільності проведення наукового заходу  (додаток Б).  

3.8. Наукові заходи, організовані в межах факультету (інституту), 

проводяться відповідно до Плану наукових заходів факультету (інституту). 

3.9. Підготовка, проведення та участь у наукових конференціях (семінарах) 

є одним з основних видів наукової і науково-технічної діяльності. Для 

підготовки та проведення наукових конференцій в Університеті створюються 

науковий та організаційний комітет. 

3.9.1. Завдання наукового комітету 

З метою забезпечення високого рівня практичної спрямованості наукової 

конференції (семінару) ТДАТУ для роботи у складі наукового комітету 

запрошуються досвідчені науковці та провідні фахівці за науковими 

напрямками конференції. До складу наукового комітету входять: голова, 

співголова, секретар та члени наукового комітету. 

Основне завдання наукового комітету – це визначення на етапі підготовки 

і під час проведення конференції основних проблемних питань, що потребують 

наукового обґрунтування і обговорення, та зосередження зусиль вчених на 

першочергових напрямках наукових досліджень з найбільш актуальних питань. 

3.9.2. Завдання організаційного комітету 

Організаційний комітет формується зі складу провідних вчених 

Університету (як правило, кандидатів та докторів наук). Організаційний комітет 

виконує такі функції: 

- організацію та координацію підготовки і проведення конференції за 

всіма основними напрямками наукових досліджень, що проводяться в 

Університеті; 

- визначає форму, порядок та час проведення наукового заходу; 
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- здійснює розрахунок кошторису наукового заходу; 

- забезпечує укладання договорів на товари та послуги, що необхідні 

для проведення наукового заходу; 

- розробляє та розсилає запрошення до участі у заході через пошту, на 

електронні адреси, розміщує інформацію на веб-сайті Університету 

тощо;  

- запрошує для участі у конференції провідних фахівців з наукових 

установ, організацій, що проводять фундаментальні та прикладні 

дослідження у відповідній науковій  сфері;    

- надає довідкову інформацію щодо організації та проведення 

наукового заходу; 

- здійснює пошук спонсорів для проведення наукового заходу; 

- розробляє програму та забезпечує прийом, перебування представників 

інших установ та організацій під час проведення наукового заходу; 

- здійснює реєстрацію учасників заходу, підготовку роздаткових 

матеріалів;  

- здійснює проведення пленарного та секційних засідань конференції та 

підготовку програми конференції і збірника матеріалів конференції. 

- контролює витрати матеріальних цінностей, виділених на проведення 

наукового заходу. 

 

4. Статус та учасники наукової конференції 

 

4.1. Міжнародна конференція проводиться разом із закордонними 

навчальними закладами або установами, які входять до складу 

співорганізаторів заходу. Кількість країн-учасниць – не менше п’яти, а кількість 

учасників – 100 осіб і більше (критерії для включення до Плану проведення 

наукових заходів МОН України). Мови конференції – українська та іноземна. 

4.2. Всеукраїнська конференція проводиться спільними зусиллями 

вітчизняних закладів вищої освіти і охоплює усі регіони України. Кількість 
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учасників – 100 осіб і більше (критерії для включення до Плану проведення 

наукових заходів МОН України). Мови конференції – українська та іноземна. 

4.3. Університетська наукова конференція проводиться серед наукових, 

науково-педагогічних, педагогічних працівників у межах Університету із 

залученням місцевих закладів освіти, установ та організацій. Мови конференції 

– українська та іноземна. 

Вказані заходи можуть проводитися в очній формі та віртуальній 

(інтернет-конференції). 

4.4. У наукових конференціях беруть участь як постійний склад 

Університету (керівний склад, управління, науково-педагогічні працівники 

факультетів (інститутів) та кафедр, наукові працівники наукових підрозділів) 

так і змінний склад: здобувачі вищої освіти, аспіранти, докторанти. Можуть 

залучатися представники інших установ та організацій. 

4.5. Залучення до участі у наукових конференціях, що проводяться в 

Університеті, представників сторонніх установ та організацій здійснюється 

шляхом розсилки до таких установ інформаційних повідомлень (запрошень). 

4.6. Залежно від контингенту учасників конференції поділяються на: 

- студентські конференції, де основними учасниками заходів є здобувачі 

вищої освіти. Вони можуть проводитися у межах навчальної дисципліни, 

наукової проблематики кафедри, факультету, інституту. 

- конференції молодих учених, де основними учасниками заходів є 

здобувачі вищої освіти, аспіранти, докторанти та наукові співробітники віком 

до 35 років. Вони можуть проводитися у межах наукової проблематики 

кафедри, факультету, інституту. Тематика заходів визначається проблематикою 

наукових досліджень;  

- конференції науково-педагогічних працівників, де основними учасниками 

є особи, які проводять наукові дослідження, мають наукові та науково-технічні 

результати, беруть участь у роботі конференцій у будь-якій із визначених форм 

участі. 
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 5. Проведення наукової конференції (семінару) 

 

5.1. Порядок проведення конференції (семінару) 

5.1.1. Реєстрація учасників конференції проводиться з метою визначення 

фактичного складу учасників конференції та визначення переліку установ та 

організацій, які направили своїх представників для участі у конференції 

відповідно до попередніх заявок. 

Реєстрація проводиться в перший день роботи конференції, безпосередньо 

перед початком пленарного засідання (як правило за 2-2,5 години). Під час 

реєстрації члени робочої групи, що відповідають за реєстрацію учасників 

конференції, реєструють осіб, що прибули для участі у конференції, згідно 

списку учасників конференції, що подали попередні заявки на участь у роботі 

конференції. За необхідності складається додатковий список учасників, що 

прибули на конференцію без подання попередніх заявок. 

Учасникам, які виконали умови участі у конференції та зареєструвались, 

видаються матеріали конференції – програма роботи конференції та збірник тез 

доповідей учасників конференції. Учасники конференції, що прибули з інших 

установ та організацій при реєстрації здають посвідчення про відрядження до 

ТДАТУ представнику організаційного комітету.  

5.1.2. Пленарне, секційне, заключне засідання 

Пленарне засідання конференції проводиться в перший день роботи 

конференції та передбачає участь у ньому всіх учасників, що прибули для 

участі та зареєструвались. 

Пленарне засідання проводиться (як правило) впродовж 2,5-3 годин з 

урахуванням перерви на 15-20 хвилин. 

Відкриває пленарне засідання Голова наукового комітету конференції, 

проводить пленарне засідання – Голова організаційного комітету конференції. 

На пленарному засіданні заслуховуються найбільш вагомі наукові доповіді 

за основними напрямками роботи конференції. Тематика та тези доповідей на 

пленарному засіданні конференції плануються завчасно та публікуються у 
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матеріалах конференції. 

За рішенням Голови наукового (організаційного) комітету конференції під 

час проведення пленарного засідання можуть бути заслухані додаткові 

(позапланові) доповіді учасників конференції. 

Секційне засідання конференції проводиться з метою заслуховування та 

обговорення наукових доповідей за конкретним науковим напрямком  

(тематикою), що визначено програмою роботи конференції за відповідною 

секцією. 

Секційні засідання проводяться, як правило, у другій половині першого 

дня конференції (після пленарного засідання) та у першій половині другого дня 

роботи конференції. 

Робота кожної секції проводиться в окремій аудиторії. Перелік аудиторій, 

де проводяться секційні засідання, визначається завчасно та публікується в 

програмі роботи конференції. 

Заключне засідання конференції проводиться з метою підведення 

підсумків роботи конференції та опрацювання і затвердження рішення 

конференції. 

На заключне засідання конференції запрошуються усі учасники 

конференції. Заключне засідання проводиться у другій половині другого дня 

роботи конференції після закінчення роботи секційних засідань. Заключне та 

пленарне засідання конференції проводяться, як правило, в одній аудиторії 

(конференц-залі). Місце проведення пленарного та заключного засідання 

конференції визначається завчасно та публікується в програмі роботи 

конференції. 

На заключному засіданні, при підведені підсумків роботи конференції, 

можуть заслуховуватися доповіді голів секцій конференції, членів наукового 

(організаційного) комітету, представників інших установ і організацій, 

запрошених на конференцію. 

5.1.3. Роботу кожної секції конференції (семінару) очолює керівник секції. 

Роботу секції можуть очолювати два керівника: досвідчений науковець-
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практик зі складу наукового комітету та вчений ТДАТУ зі складу 

організаційного комітету. 

Організація роботи секції конференції, ведення протоколів секційних 

засідань покладається на секретаря секції. 

Керівник та секретар секції конференції повинні: 

- визначити список організацій, представники яких запрошуються на 

секційне засідання, повідомити оргкомітет;  

- сповістити всі зацікавлені організації про тематику, умови участі, 

термін та місце проведення конференції;  

- розробити план роботи (регламент) секції конференції;  

- підготувати приміщення для проведення конференції (семінару) та 

необхідне технічне обладнання (звукопідсилювачі, апаратуру звукозапису, 

проекційне та освітлювальне обладнання).  

5.2. Організаційний комітет готує проєкт рішення та затверджує його 

шляхом відкритого голосування усіх присутніх на заключному засіданні 

конференції.  

 

6. Звітність за підсумками проведення наукових конференцій та 

семінарів 

 

6.1. За місяць до проведення наукової конференції чи семінару 

організаційний комітет надає проректору з наукової роботи інформаційний 

лист (друкований та електронний варіанти) та план проведення наукової 

конференції чи семінару. 

6.2. Не пізніше, ніж наступного дня після проведення наукової конференції 

чи семінару організаційний комітет подає інформацію до центру інформаційних 

технологій та систем для висвітлення проведеної роботи на веб-сайті 

Університету. 

6.3. У двотижневий термін після проведення наукової конференції чи 

семінару організаційний комітет письмово звітує проректору з наукової роботи 
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та подає такі документи: 

- програму наукової конференції чи семінару; 

- матеріали (тези) наукової конференції чи семінару; 

- звіт про проведення конференції (Додаток В). 

6.4. У місячний термін після проведення наукового заходу оргкомітет 

забезпечує розсилання друкованих матеріалів наукового заходу (у разі, якщо 

регламентом конференції передбачено видання друкованих матеріалів) та 

передає їх до Наукової бібліотеки Університету в друкованому (у разі, якщо 

регламентом конференції передбачено видання друкованих матеріалів) та 

електронному вигляді. 

 

7. Фінансування наукового заходу 

 

7.1. Фінансування наукового заходу може здійснюватися за рахунок 

коштів загального фонду, коштів спеціального фонду, організаційних внесків, 

доброчинних внесків, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.  

7.2. За умови фінансування наукових заходів за кошти загального чи 

спеціального фондів Університету, видатки на науковий захід здійснюються 

відповідно до кошторису, погодженого з планово-фінансовим відділом та 

проректором з наукової роботи.  

 

8. Прикінцеві положення 

 

8.1. Положення вводиться в дію наказом ректора після схвалення 

Вченою радою Університету. 
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Додаток А 

до Положення про організацію 

та проведення наукових 

(науково-технічних, науково-

практичних) конференцій та 

семінарів  

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до переліку проведення наукових заходів 

у Таврійському державному агротехнологічному університеті  

імені Дмитра Моторного 

на ______ рік 

_______________________________________________________ 
(назва факультету, підрозділу) 

№ 

з/п 

Тема 

наукового 

заходу 

Факультет 

(підрозділ), 

відповідальний 

за проведення, 

адреса, телефон,  

е-mail 

Місце та час 

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства, 

відомства або 

установи, що є 

співорганізаторами 

заходу 

1 2 3 4 5 6 

І. Міжнародні конференції 

1.1.      

      

ІІ. Всеукраїнські конференції 

2.1.      

      

ІІІ. Міжнародні інтернет-конференції 

3.1.      

      

ІV. Всеукраїнські інтернет-конференції 

4.1.      

      

V. Інше 

      

      

 

Декан факультету ______________________ _____________________ 

(керівник підрозділу)                 підпис                            Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ 

Виконавець (ПІБ, телефон) 
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Додаток Б 

Положення про організацію та 

проведення наукових 

(науково-технічних, науково-

практичних) конференцій та 

семінарів  

 

 

Обґрунтування доцільності проведення наукового заходу 

у Таврійському державному агротехнологічному університеті  

імені Дмитра Моторного 

Назва заходу (рівень, форма проведення) _____________________________ 

Тема заходу ____________________________________________________ 

Дата проведення ________________________________________________ 

Місце проведення _______________________________________________ 

Кількість учасників ______________________________________________ 

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них                    (для 

міжнародних заходів) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

В обґрунтуванні необхідно зазначити такі відомості: 

- мета проведення заходу; 

- коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані впродовж 

3-5 років у відповідній галузі із зазначенням закладу вищої освіти та наукових 

організацій, які залучалися до співпраці; 

- основні питання, що виносяться на обговорення; 

- наявність в Університеті кваліфікованих наукових кадрів відповідного 

профілю. 

 

 

Декан факультету ______________________ _____________________ 

(керівник підрозділу)                 підпис                            Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ 
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Додаток В 

до Положення про організацію 

та проведення наукових 

(науково-технічних, науково-

практичних) конференцій та 

семінарів  

 

ЗВІТ 

про проведення конференції 

 

Назва заходу (рівень, форма проведення) ____________________________ 

Тема заходу _____________________________________________________ 

Дата проведення _________________________________________________ 

Місце проведення ________________________________________________ 

Назва зарубіжних країн-організаторів (для міжнародних заходів) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Назва ЗВО-організаторів (для Всеукраїнських заходів) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Кількість учасників ______________________________________________ 

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них                    (для 

міжнародних заходів) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Назва ЗВО та кількість учасників від кожної з них                                             

(для Всеукраїнських заходів) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Голова організаційного комітету ___________      ________________________ 

                                                                         підпис                            Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ 
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