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Одеса - 2022 

Одеський державний екологічний 

університет запрошує взяти участь у 

Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт (далі - Конкурс) зі 

спеціальності «Менеджмент», 

спеціалізація «Менеджмент 

природоохоронної діяльності» (Наказ 

Міністерства освіти і науки України 

(наказ №1179 від 05.11.2021р.), який 

відбудеться в університеті з жовтня 

2021 року по квітень 2022 року. 

 

Голова конкурсної комісії 

 ректор ОДЕКУ 

д.ф-м.н., проф. 

С.М. Степаненко 
 

Тематика робіт 

На Конкурс надсилаються роботи, які 

відповідають тематиці  зі спеціальності 

«Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент 

природоохоронної діяльності» 
 

Умови проведення Конкурсу 

У Конкурсі можуть брати участь 

студенти, курсанти і студентські колективи  

закладів вищої освіти України. Конкурсна 

комісія закладу вищої освіти обирає не 

більше трьох кращих наукових робіт за 

вказаними вище спеціальністю та 

спеціалізацією. 

На Конкурс подаються оформлені 

відповідно до вимог наукові роботи з 

актуальних проблем, які є пошуковими за 

характером, впроваджені у виробництво 

або у навчальний процес. 

Не приймаються роботи, які 

подавались на інші конкурси, були 

відзначені нагородою НАН України та 

органів державної влади. 

 

Роботи приймаються до  15 лютого 2022 р. 

 

Рейтинговий список, списки запрошених до 

участі у підсумковій науково-практичній 

конференції, рецензії на всі наукові роботи, 

які подані на конкурс, будуть оприлюднені 

на веб-сайті університету: 

http://odeku.edu.ua           30 березня  2022 р. 

 

Підсумкова науково-практична конфе-

ренція  (on-line) відбудеться 13-14 квітня  

2022 р. 

 

 

Роботи надсилати за адресою: 

Одеський державний екологічний 

університет, вул. Львівська,15, м. Одеса, 

65016. 
та на електронну адресу:   

concursmpd@gmail.com  

 

 

Контактні телефони: 

 

(067) 752-98-19 – заступник голови 

конкурсної комісії  Павленко Олена 

Пантеліївна; 

(095) 421-84-54 – секретар конкурсної  

комісії Юзва Ірина Михайлівна. 

 

http://odeku.edu.ua/
mailto:sovet@odeku.edu.ua
mailto:concursmpd@gmail.com


Вимоги до оформлення  

конкурсних робіт 

(згідно  Положення про Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей, наказ МОН України № 605 від 

18.04.2017 р.) 
1. Наукові роботи студентів (курсантів), 

які беруть участь у Конкурсі, надсилаються 

в друкованому вигляді та на електронних 

носіях у супроводі таких документів: 

- анотація, у якій зазначено 

актуальність, мету, завдання, використану 

методику дослідження та загальну 

характеристику роботи; 

- відомості про автора (авторів) і 

наукового керівника (Додаток 1 до 

Положення про Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт), завірені 

печаткою вищого навчального закладу; 

- згода на обробку персональних даних 

відповідно до вимог Закону України «Про 

захист персональних даних». 

2. Прізвища, ініціали автора (авторів) і 

наукового керівника, назва вищого 

навчального закладу в конкурсних роботах, 

а також в інших документах замінюються 

відповідним шифром (шифр - не більше 

двох слів). 

3. Відомості про автора (авторів) і 

наукового керівника роботи надаються у 

окремому закритому пакеті під тим же 

шифром. 

4. На титульному аркуші розміщуються 

назва роботи та шифр. 

 

5. На Конкурс надаються зброшуровані 

перші екземпляри наукових робіт студентів, 

надруковані з одного боку аркуша формату 

А4 (210x297) шрифтом - Times New Roman, 

кегль - 14, інтервал - 1,5. Наукова робота 

повинна бути виконана українською 

мовою, мати назву, план і список 

використаної літератури. Обсяг роботи не 

повинен перевищувати 30 сторінок без 

урахування додатків. Креслення та 

ілюстрації, що додаються до роботи, 

повинні бути скомпоновані на аркуші 

формату А3 або А4 та бути якісно 

виконаними. 

6. До наукової роботи можуть 

додаватися акти про впровадження 

результатів наукової роботи у виробництво 

або у навчальний процес, копії патентів і 

наукових статей. 

7. У випадку надання робіт з 

порушенням вимог, встановлених 

Положенням про Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей (Наказ Міністерства 

освіти і науки України № 605 від 18 квітня 

2017 року) конкурсна галузева комісія має 

право не допустити до участі у Конкурсі та 

зняти з розгляду. 

За матеріалами підсумкової  наково-

практичної конференціїї буде сформовано 

збірник тез та розміщено на на веб-сайті 

університету: http://odeku.edu.ua 
 

 

 

Довідкова інформація 

Схема проїзду до університету 

Проїзд: від залізничного вокзалу трамваями 

№ 3, № 26, № 31 або автобусами № 124, 

№127, № 150, № 221 до зупинки “7 станція 

Люстдорфської дороги”; від автовокзалу 

“Привоз” до зупинки “Гідромет“ на 

автобусі № 215. 

 

 

http://odeku.edu.ua/

