Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук
З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов
для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів
щорічно проводиться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з
природничих, технічних та гуманітарних наук (далі – Конкурс).
Відповідно до Наказу МОН України кожного навчального року
впродовж жовтня – грудня відбираються наукові роботи для участі у другому
турі конкурсу, що проходить у базових ВНЗ.
Від ВНЗ за однією галуззю знань (див. додаток) до участі у Конкурсі
можна надати 3 роботи.
Роботи надсилаються на Конкурс на початку січня.
На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи
студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем у галузі природничих,
технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером,
впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі, що не
мають відзнак НАН України та органів державної влади.
Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:
• текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал
1.5, кегль 14, аркуш формату А4;
• обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без
урахування додатків;
• робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та
анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану
методику дослідження та загальну характеристику роботи;
• до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора
тощо (за наявності);
• креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути
скомпоновані на аркуші формату А3 або А4;
• наукові роботи виконуються українською мовою.
При поданні робіт на Конкурс до кожної з робіт обов’язково
додаються:
• відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (див.
додаток)
• відгук наукового керівника, в якому відзначається ступінь
самостійності виконаної роботи (у довільній формі, завірений у відділі
кадрів).

Додаток
ВІДОМОСТІ
про автора та наукового керівника наукової роботи
"________"
(шифр)
Автор
Науковий керівник
1. Прізвище _______
1. Прізвище _______
2. Ім'я (повністю) __
2. Ім'я (повністю) __
3. По батькові (повністю) _______ 3. По батькові (повністю) _______
4. Повне найменування та
4. Місце роботи, телефон, e-mail
місцезнаходження вищого
_____
навчального закладу, у якому
навчається автор
5. Факультет ______
5. Посада _________
6. Курс (рік навчання) __________ 6. Науковий ступінь
7. Результати роботи опубліковано 7. Вчене звання ____
_____
(рік, місце, назва видання)

8. Результати роботи впроваджено 8. Місце проживання, телефон
_____
_____
(рік, місце, форма впровадження)

9. Місце проживання, телефон,
e-mail
_____
Науковий
(підпис)
керівник
Автор роботи
(підпис)

(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)

Рішенням конкурсної
комісії___________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

студент(ка) _______________________________________________
рекомендується для участі у другому турі Конкурсу
__________________________________________________________
(назва галузі науки, спеціальності, групи спеціальностей)

Голова конкурсної
комісії
(підпис)
М. П. ___ 20__ року

(прізвище, ініціали)

Галузі наук, з яких проводиться конкурс:
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
Біологічні науки
Географічні науки
Гідрометеорологія
Екологія та екологічна безпека
Геологічні науки
Хімічні науки
Математичні науки
Фізика
Інформатика та кібернетика
Ветеринарна медицина
Зоотехнія
Агрономія
Клінічна медицина
Клінічна та фундаментальна медицина, стоматологія, фармакологія (англійською мовою)
Профілактична медицина
Теоретична медицина
Фармацевтичні науки
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Хімічні технології
Обробка матеріалів у машинобудуванні
Зварювання
Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в
машинобудуванні
Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Двигуни та енергетичні установки
Машинознавство
Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Електротехніка та електромеханіка
Електричні машини та апарати
Енергетика
Радіотехніка
Телекомунікації
Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація
Інформаційні технології
Біотехнології
Електроніка
Нафтова та газова промисловість
Гірництво
Металургія
Транспорт

(Будівництво: автомобілі шляхи та аеродроми, мости і транспортні тунелі; Автомобілі та
трактори; Експлуатація та ремонт засобів транспорту; Машини для земельних дорожніх і
лісотехнічних робіт; Економіка транспорту та зв'язків)
Транспортні системи
Транспортні технології (за видами транспорту)
Залізничний транспорт та спеціальна техніка
Суднобудування та водний транспорт
Будівництво та архітектура
Геодезія
Легка промисловість
Готельно-ресторанна справа
Експертиза харчових продуктів
Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції
Військові науки
Цивільна оборона та пожежна безпека
Інформаційна безпека
Техногенна безпека
Безпека життєдіяльності
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Історичні науки
Українська мова, та література (у т.ч. методика їх викладання)
Слов’янські мови та літератури ( у тому числі російська мова та література)
Романо-германські мови і літератури
Соціолінгвістика
Педагогічні науки
Дошкільна освіта
Початкова освіта
Педагогічна та вікова психологія
Корекційна та соціальна педагогіка
Теорія та методика професійної освіти
Актуальні проблеми інклюзивної освіти
Філософські науки
Мистецтвознавство
Видавнича справа та редагування
Інтелектуальна власність
Юридичні науки
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Соціологічні науки
Політичні науки
Державне управління
Фізичне виховання та спорт
Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом
Гендерні дослідження
Управління проектами
Соціальні комунікації

Туризм
Математичні методи, моделі в економіці
Гроші, фінанси і кредит
Банківська справа
Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Економіка та управління підприємствами
Економіка сільського господарства та АПК
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Маркетинг, управління персоналом і економіка праці
Менеджмент
Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

