
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

проректора з наукової роботи 

 

14.12.2020 р.                                      м. Вінниця                        № 30         

  

Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу 

 студентських наукових робіт  

 

У зв’язку із проведенням Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. №1457),  

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Завідувачів кафедр організувати конкурс і підготувати не менше як по 1 письмовій 

студентській роботі до 25 січня 2021 року в ході проведення І туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 

2. Студентському науковому товариству провести роботу з активізації студентської 

молоді для написання письмових робіт. 

3. Науковому відділу університету провести збір, реєстрацію, перевірку на плагіат 

поданих письмових робіт. 

4. Науковому керівнику СНТ, професор Волощук Наталії Іванівні, організувати 

роботу профільних відбіркових комісій і провести рецензування та відбір (за 

наявності конкурсу), направити кращі роботи на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу. 

 
ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ РОБІТ 

        На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 

авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового 

керівника). Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород 

НАН або НАМН України та органів державної влади, інших конкурсів.  

         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.  

          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. 

          Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог: 

       загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування списку 

використаної літератури (оформленого одним із стилів згідно вимог до дисертації) та 

додатків (за наявності); 

       текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, 

пронумеровані аркуші формату А4 мають поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 

20 мм; 

         наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки назва роботи 

та персональний, створений авторами шифр, що складається не більше як з двох слів), 

зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури, додатки (ілюстрації, 

публікації та документи, що підтверджують результати роботи) та анотацію, у якій 

зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну 



характеристику роботи (в т.ч. указано кількість тез, статей, упроваджень у практику, 

патентів за участю авторів); 

        креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші 

формату А3 або А4; 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; 

        наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами. 

          Наукові роботи виконуються українською мовою та подаються в друкованому вигляді, 

зшиті в м’яку або тверду обкладинку та на електронних носіях (CD або флеш, а також 

надсилаються на електронну пошту). 

      В окремому запечатаному конверті під тим самим шифром подаються відомості про автора 

(авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1), а також копії документів без 

заміни прізвищ на шифри, що підтверджує участь автора в публікаціях. 

      Наукової роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього розділу, до участі у 

Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) 

знімаються з розгляду. 
 

Роботи приймаються до 25 січня 2021 року у науковому відділі університету. 

Детальна інформація про організацію та проведення Конкурсу, взірці робіт розміщені за 

адресою: https://www.vnmu.edu.ua/наукова-робота/всеукраїнський-конкурс-студентських-наукових-

робіт 

Контакти: науковий відділ: (0432) 66 13 63,  

Роботи з «Теоретичної медицини» (укр. мова), «Педіатрії» (укр. мова), «Медицини» (укр. мова) 

та всі роботи англійською мовою приймає Ірина Анатоліївна nauka02i@vnmu.edu.ua . 

Науковий керівник СНТ, професор Волощук Наталія Іванівна: 067-307 71 34. 
 

Організація проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу  студентських наукових робіт 

 

Галузь, спеціальність Кількість робіт Мова Підсумкова конференція 

Теоретична медицина 3 з кожної спеціалізації укр Одеса, Одеський національний 

медичний університет 

Медицина 3 з університиту укр Чернівці, Вищий державний навчальний 

заклад України «Буковинський 

державний медичний університет» 

Педіатрія 3 з педіатрії або дитячої 

хірургії 

укр Київ, ПВНЗ «Київський медичний 

університет» 

Стоматологія  3 з університиту укр Полтава, Українська медична 

стоматологічна академія 

Фармація, промислова 

фармація 

3 з університиту укр Харків, Національний фармацевтичний 

університет  

Клінічна медицина 3 з університиту англ Київ, Національний медичний 

університет імені О.О. Богомольця 

Фундаментальна 

медицина 

3 з університиту англ Київ, Національний медичний 

університет імені О.О. Богомольця 

Профілактична 

медицина 

3 з університиту англ Київ, Національний медичний 

університет імені О.О. Богомольця 

Фармакологія та 

фармація 

3 з університиту англ Київ, Національний медичний 

університет імені О.О. Богомольця 
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Решта спеціалізацій («Фізична  терапія,  ерготерапія»,  «Цивільна безпека (безпека 

життєдіяльності)», «Біологія», «Загальна та соціальна психологія» та ін.) проводять Конкурси в 

університетах не медичного профілю, перелік дано: https://www.vnmu.edu.ua/наукова-

робота/всеукраїнський-конкурс-студентських-наукових-робіт 

Дана інформація розміщена  на сайті університету: 

 https://www.vnmu.edu.ua/наукова-робота/накази--розпорядження 

 

Проректор з наукової роботи     Олег ВЛАСЕНКО 
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