ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної
роботи Державного університету

року

ПОЛОЖЕННЯ
про І тур Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

І. Загальні положення
1.
Це Положення визначає порядок організації та проведення
І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (далі - Конкурс)
з галузей знань:
1) Інформаційні технології, за такими спеціальностями:
121
Інженерія програмного забезпечення
122
Комп’ютерні науки
123
Комп’ютерна інженерія
124
Системний аналіз
125
Кібербезпека
126
Інформаційні системи та технології
2) Електроніка та телекомунікації, за спеціальностями:
171
Електроніка
172
Телекомунікації та радіотехніка
3) Соціальні та поведінкові науки, за спеціальностями:
051
Економіка
054
Соціологія
4) Управління та адміністрування, за спеціальностями:
073
Менеджмент
075
Маркетинг
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
5) Публічне управління та адміністрування, за спеціальністю:
281
Публічне управління
та адміністрування
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6) Культура і мистецтво, за спеціальностями:
029
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
2. Конкурс проводиться щороку з метою створення умов для розвитку
інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої
роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи,
оволодіння ними інноваційними технологіями.
3. У Конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіту
за освітнім ступенем бакалавра, магістра, що навчаються у Державному
університеті телекомунікацій (далі - Університет).
4. Контроль за організацією, проведенням
І туру Конкурсу
та
дотриманням
вимог
цього
Положення
здійснюють
директори
Навчально-наукових інститутів Університету.
5. Витрати на проведення та на пересилання робіт переможців І туру
Конкурсу до базових вищих навчальних закладів здійснюються за рахунок
Університету.
ІІ. Завдання Конкурсу
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 активної роботи з обдарованою студентською молоддю;
формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах
та турнірах.
ІІІ. Вимоги до наукових робіт
1.
На
Конкурс
подаються
самостійно
підготовлені
наукові
роботи
студентів з галузей знань,
спеціальностей
(спеціалізацій).
Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати
нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
2. 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
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закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних
закладів.
3. 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.
4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:
текст
друкується
шрифтом
Т ітез
К отап ,
міжрядковий
інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм,
верхнє і нижнє - по 20 мм;
наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються
тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список
використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету,
завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику
роботи;
наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації
у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок
без урахування додатків та переліку літературних джерел;
креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути
скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.
Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних
носіях.
5. Наукові роботи виконуються українською мовою.
6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях
патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів)
та наукового керівника.
7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього розділу,
до участі у Конкурсі не допускаються.
IV. Проведення Конкурсу
1. Для організації та проведення І туру Конкурсу в Університеті за наказом
ректора створюється конкурсна комісія, на розгляд якої студенти подають свої
наукові роботи.
2. Конкурсна комісія з проведення І туру Конкурсу відбирає не більше
трьох наукових робіт з кожної галузі знань, спеціальності (спеціалізації)
та надсилає їх до базових вищих навчальних закладів у строк, визначений
наказом МОН.
3. Не можна подавати одну й ту саму наукову роботу до різних базових
вищих навчальних закладів.
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V. Подання та розгляд апеляцій
1. Для забезпечення об’єктивного проведення І туру Конкурсу
в Університеті створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої
затверджуються проректором з науково-педагогічної роботи Університету.
2. Учасники Конкурсу можуть протягом п ’яти календарних днів після
оприлюднення переможців І туру Конкурсу подати заяву в письмовій формі
апеляційній комісії щодо необ’єктивної оцінки їх наукової роботи.
4. Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів з дня надходження
заяви ухвалює рішення, що фіксується у протоколі засідання апеляційної
комісії Конкурсу, та надає його заявнику.

Заступник директора
Навчально-наукового центру

О.В. Дробик

