
 
 

                                                                                            
 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності  
 

ПАТ «Фармак» 
 

Оголошують  

Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів  

1-4 курсів (бакалаврат)  

усіх спеціальностей 

 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ПРОФЕСІЇ 

роботи приймаються на електронну пошту 4921171@ukr.net  

до 5 травня 2019 року 

Вимоги до наукових робіт  

1. Назва самостійно підготовленої конкурсної роботи посередині рядка (великими 
літерами, без крапки): шрифт Times New Roman № 14, жирний.  

Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ініціали автора, повна назва 
установи, де навчається автор: шрифт Times New Roman № 14.  

Через один інтервал текст роботи, який повинен відповідати таким вимогам: 
формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 
14, міжрядковий інтервал 1,5.  

Список літератури (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою 
«Список використаної літератури:». У тексті виноски позначаються квадратними 
дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому 
– номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 55]. Мова виконання конкурсної 
роботи: українська.  

Обсяг роботи: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.  

2. Довідка про навчання установи де навчається автор-конкурсант (автори, але не 
більше двох) 



 

 

 

 

3. Заявка на участь у конкурсі: ПІП, місце навчання та курс, назва конкурсної 
роботи, науковий керівник, телефон, адреса електронної пошти. 

4. Рецензія наукового керівника 

Проведення   

Конкурсу проводиться у два етапи: перший етап — отримання роботи та допуск її 
до участі у конкурсі, про що надсилається лист; другий етап — рецензування та 

визначення переможців. 

Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється 
відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".  

  

 Визначення та нагородження переможців Конкурсу  

 Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможців Конкурсу, 
загальна кількість яких не може перевищувати 25 % від загальної кількості авторів 
наукових робіт, та нагородження їх дипломами: І ступеня - до 20%, ІІ ступеня - до 

30%, ІІІ ступеня -до 50%.  

Дипломи переможців Конкурсу видають спільно НДІ інтелектуальної власності та 
ПАТ “ФАРМАК” за підписами академіка Олени Орлюк та  

Голови наглядової ради Філі Жебровської 

 Наукові керівники студентських робіт, нагороджених дипломами І - ІІІ ступенів, 
відзначаються подяками галузевої конкурсної комісії.  
 

Конкурсна комісія: Дідук Алла к.ю.н., доцент 

   Кашинцева Оксана к.ю.н., доцент 

   Самілів Богдана - патентний повірений України 

 
 

 

 


