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Основні завдання конкурсу

• Виявлення та розвиток обдарованих 
студентів, сприяння реалізації їх 
здібностей.

• Стимулювання творчого 
самовдосконалення студентської 
молоді.



Основні завдання конкурсу

• Популяризація досягнень науки, 
техніки та інноваційних технологій.

• Залучення  провідних вчених, 
наукових, науково-педагогічних 
працівників до активної роботи з 
обдарованою студентською 
молоддю.



• Згідно «Положенню про Всеукраїнський 
конкурс студентських наукових робіт з 
галузей знань та спеціальностей» в 
університеті повинна бути створена 
конкурсна комісія.

• Комісія має відібрати не більше трьох
кращих наукових робіт з кожної галузі знань 
та спеціальності та надіслати їх до базового 
університету.



Вимоги до наукових робіт

• На конкурс подаються самостійно 
підготовлені наукові роботи 
студентів;

• Одна наукова робота може мати 
не більше двох авторів зі 
спільним науковим керівником.



Вимоги до наукових робіт

• НР є тематичним продовженням 
робіт, поданих на Конкурс у 
попередні роки, за наявності не 
більше 25% наукового матеріалу з 
попередньої роботи.



Правила оформлення робіт

• На конкурс подаються перші 
екземпляри робіт українською мовою, 
на стандартному аркуші форматом А4 
(210 х 297 мм) з інтервалом 1,5, 
шрифтом Times New Roman, кегль 14, 
до 40 рядків на сторінку. Обсяг 
зброшурованої конкурсної роботи не 
повинен перевищувати 30 сторінок.



Правила оформлення робіт

• Креслення та ілюстрації, що 
додаються до роботи, повинні 
бути скомпоновані на аркуші 
формату А3 або А4.



Правила оформлення робіт
• Титульна сторінка (Шифр(не більше 2-х слів) та Назва 

роботи)
• Зміст
• Вступ
• Розділи
• Висновки
• Список використаної літератури
• Анотація

– Актуальність
– Мета
– Завдання
– Використана методика дослідження 
– Загальна характеристика роботи
_____________________________________________________
*НР обов'язково має містити посилання на джерела 

інформації





Додаток 1



Проведення Конкурсу

• У два тури:

• І тур – у вищих навчальних закладах;

• ІІ тур – у базових навчальних 
закладах:

–Перший етап – рецензування робіт;

–Другий етап – проведення підсумкової 
науково-практичної конференції.



• Автори робіт, які пройдуть заочний етап -
рецензування з відбором кращих робіт, 
будуть офіційно запрошені до базового 
закладу для участі в підсумковій науковій 
конференції для захисту роботи. 

• За її результатами переможці будуть 
нагороджені почесними дипломами за 
зайняті відповідні місця. 

• Якщо претендент на нагородження не 
прийме участі в підсумковій конференції 
його робота не може бути нагороджена. 



• Наукові роботи, які оформлені відповідно 
до вимог конкурсу, супровідні документи 
мають бути надісланими до базового 
закладу до 29 ГРУДНЯ 2017 року.



Контакты

• Мамедов Рашад Васифович 

• Тел: +38(093)902-95-64

• e-mail: mamedov_r@ukr.net

• VK: https://vk.com/pk_finch

• FB: https://www.facebook.com/rashadek.m
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