
 
Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 

проводиться щорічно  у два тури: 

 перший тур – у закладах вищої освіти. 

 другий тур – у базових закладах вищої освіти. 

За підсумками І туру відбираються кращі наукові роботи студентів для надання відповідно 

до запропонованого переліку галузей знань та спеціальностей у базові ЗВО для 

проходження II туру Конкурсу (не більше трьох наукових робіт з кожної галузі знань, 

спеціальності (спеціалізації)). 

Відібрані наукові роботи студентів із супроводжуючими документами для відправки 

реєструються у начальника наукового відділу університету. 

 

 

Мета конкурсу - підготовка фахівців нової генерації європейського рівня, формування у них 

знань і умінь дослідницької діяльності, для яких установлення на професійну майстерність 

є пріоритетною стратегією їх життєдіяльності. 

Основними завданнями конкурсу є: 

 виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; 

 стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; 

 популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій; 

 залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до творчої 

роботи з обдарованою молоддю. 

Нормативна база 

Лист ІМЗО від 04.03.2021 № 22.1/10-482 "Про підсумки Всеукраїнського конкурсу 

студентських робіт з галузей знань і спеціальностей" 

Наказ МОН від 24.11.2020 № 1457 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному 

році" 

Наказ МОН від 05.10.2020 № 1220 "Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році" 

Лист МОН від 07.09.2020 № 1/9-515 "Щодо студентських олімпіад, конкурсів та турнірів" 

Лист ІМЗО від 24.06.2020 № 22.1/10-1289 "Про надання пропозицій щодо проведення ІІ 

туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей у 2020-2023 роках" 

https://imzo.gov.ua/2021/03/05/lyst-imzo-vid-04-03-2021-22-1-10-482-pro-pidsumky-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-robitz-haluzey-znan-i-spetsial-nostey/
https://imzo.gov.ua/2021/03/05/lyst-imzo-vid-04-03-2021-22-1-10-482-pro-pidsumky-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-robitz-haluzey-znan-i-spetsial-nostey/
https://imzo.gov.ua/2020/11/24/nakaz-mon-vid-24-11-2020-1457-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2020-2021-navchal-nomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2020/11/24/nakaz-mon-vid-24-11-2020-1457-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2020-2021-navchal-nomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2020/11/24/nakaz-mon-vid-24-11-2020-1457-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2020-2021-navchal-nomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2020/10/05/nakaz-mon-vid-05-10-2020-1220-pro-pidsumky-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2020/10/05/nakaz-mon-vid-05-10-2020-1220-pro-pidsumky-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2020/09/07/lyst-mon-vid-07-09-2020-1-9-515-shchodo-students-kykh-olimpiad-konkursiv-ta-turniriv/
https://imzo.gov.ua/2020/06/25/lyst-imzo-vid-24-06-2020-22-1-10-1289-pro-nadannia-propozytsiy-shchodo-provedennia-ii-turu-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2020-2023-rokakh/
https://imzo.gov.ua/2020/06/25/lyst-imzo-vid-24-06-2020-22-1-10-1289-pro-nadannia-propozytsiy-shchodo-provedennia-ii-turu-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2020-2023-rokakh/
https://imzo.gov.ua/2020/06/25/lyst-imzo-vid-24-06-2020-22-1-10-1289-pro-nadannia-propozytsiy-shchodo-provedennia-ii-turu-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2020-2023-rokakh/


Лист ІМЗО від 31.03.2020 № 22.1/10-778 "Щодо проведення інтелектуальних студентських 

заходів" 

Лист ІМЗО від 12.03.2020 № 22.1/10-713 "Щодо проведення інтелектуальних студентських 

заходів" 

Наказ МОН від 04.10.2019 № 1271 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному 

році" 

Наказ МОН від 05.08.2019 № 1059 "Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році" 

Лист ІМЗО від 14.05.2019 №22.1/10-1848 "Про проведення ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт в галузі знань і спеціальностей у 2019/2020 

навчальному році" 

Лист ІМЗО від 22.10.2018 № 22.1/10-3790 "Щодо проведення Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт пам’яті професора Віталія Кейса" 

Наказ МОН від 18.09.2018 № 1010 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному 

році" 

Наказ МОН від 31.07.2018 № 827 "Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році" 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605 "Положення про 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей", 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 за № 620/30488 

 

Деталі за посиланнями 

https://imzo.gov.ua/osvita/vyscha-osvita/vseukrayinskiy-konkurs-studentskih-naukovih-robit-z-

prirodnichih-tehnichnih-ta-gumanitarnih-nauk/ 

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-vseukrayinskogo-konkursu-studentskih-naukovih-

robit-z-galuzej-znan-i-specialnostej-u-20202021-navchalnomu-roci 

 

https://imzo.gov.ua/2020/03/31/lyst-imzo-vid-31-03-2020-22-1-10-778-shchodo-provedennia-intelektual-nykh-students-kykh-zakhodiv/
https://imzo.gov.ua/2020/03/31/lyst-imzo-vid-31-03-2020-22-1-10-778-shchodo-provedennia-intelektual-nykh-students-kykh-zakhodiv/
https://imzo.gov.ua/2020/03/16/lyst-imzo-vid-12-03-2020-22-1-10-713-shchodo-provedennia-intelektual-nykh-students-kykh-zakhodiv/
https://imzo.gov.ua/2020/03/16/lyst-imzo-vid-12-03-2020-22-1-10-713-shchodo-provedennia-intelektual-nykh-students-kykh-zakhodiv/
https://imzo.gov.ua/2019/10/05/nakaz-mon-vid-04-10-2019-1271-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2019/10/05/nakaz-mon-vid-04-10-2019-1271-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2019/10/05/nakaz-mon-vid-04-10-2019-1271-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-05-08-2019-1059-pro-pidsumky-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2018-2019-navchal-nomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-05-08-2019-1059-pro-pidsumky-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2018-2019-navchal-nomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2019/05/20/lyst-imzo-vid-14-05-2019-22-1-10-1848-pro-provedennia-ii-turu-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-v-haluzi-znan-i-spetsial-nostey-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2019/05/20/lyst-imzo-vid-14-05-2019-22-1-10-1848-pro-provedennia-ii-turu-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-v-haluzi-znan-i-spetsial-nostey-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2019/05/20/lyst-imzo-vid-14-05-2019-22-1-10-1848-pro-provedennia-ii-turu-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-v-haluzi-znan-i-spetsial-nostey-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2018/10/23/lyst-imzo-vid-22-10-2018-22-1-10-3790-shchodo-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-pam-iati-profesora-vitaliia-keysa/
https://imzo.gov.ua/2018/10/23/lyst-imzo-vid-22-10-2018-22-1-10-3790-shchodo-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-pam-iati-profesora-vitaliia-keysa/
https://imzo.gov.ua/2018/09/18/nakaz-mon-vid-18-09-2018-1010-pro-provedennya-vseukrajinskoho-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-z-haluzej-znan-i-spetsialnostej-u-2018-2019-navchalnomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2018/09/18/nakaz-mon-vid-18-09-2018-1010-pro-provedennya-vseukrajinskoho-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-z-haluzej-znan-i-spetsialnostej-u-2018-2019-navchalnomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2018/09/18/nakaz-mon-vid-18-09-2018-1010-pro-provedennya-vseukrajinskoho-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-z-haluzej-znan-i-spetsialnostej-u-2018-2019-navchalnomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2018/08/01/nakaz-mon-vid-31-07-2018-827-pro-pidsumky-vseukrajinskoho-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-z-haluzej-znan-i-spetsialnostej-u-2017-2018-navchalnomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2018/08/01/nakaz-mon-vid-31-07-2018-827-pro-pidsumky-vseukrajinskoho-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-z-haluzej-znan-i-spetsialnostej-u-2017-2018-navchalnomu-rotsi/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17
https://imzo.gov.ua/osvita/vyscha-osvita/vseukrayinskiy-konkurs-studentskih-naukovih-robit-z-prirodnichih-tehnichnih-ta-gumanitarnih-nauk/
https://imzo.gov.ua/osvita/vyscha-osvita/vseukrayinskiy-konkurs-studentskih-naukovih-robit-z-prirodnichih-tehnichnih-ta-gumanitarnih-nauk/
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-vseukrayinskogo-konkursu-studentskih-naukovih-robit-z-galuzej-znan-i-specialnostej-u-20202021-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-vseukrayinskogo-konkursu-studentskih-naukovih-robit-z-galuzej-znan-i-specialnostej-u-20202021-navchalnomu-roci

