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1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
1. На виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4 липня 2005 року
№ 1013/2005, з метою створення умов для творчого зростання обдарованої молоді,
активізації науково-дослідної роботи студентів та для визначення кращих студентів для
участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук, в Харківському національному технічному університеті
сільського господарства (далі – Університет) проводиться щорічний конкурс студентських
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (далі – Конкурс).
2. Конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних
наук в ХНТУСГ – це щорічне, добровільне представлення студентською молоддю своїх
наукових робіт на розгляд конкурсного журі Університету.
3. Терміни та умови проведення конкурсу затверджуються наказом ректора
Університету.
4. В Конкурсі можуть брати участь студенти Університету денної та заочної форм
навчання.
5. На Конкурс подаються самостійно підготовлені науково-дослідні роботи
студентів або студентських колективів (не більше 2 осіб) з актуальних наукових проблем,
які є пошуковими за своїм характером, мають наукову новизну і практичну цінність або
впроваджені у виробництво, застосовані у навчальному процесі і відповідають вимогам
конкурсного студентського наукового дослідження. На Конкурс не допускаються роботи
реферативного характеру.
6. Наукові роботи виконуються українською мовою.
2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНКУРСУ ТА ЖУРІ КОНКУРСУ
1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Оргкомітет Конкурсу, персональний
склад якого формується наказом ректора Університету.
2. Оргкомітет визначає галузі науки (групи спеціальностей або спеціальності), з
яких проводиться Конкурс та базові навчальні наукові інститути (ННІ) з забезпечення
проведення Конкурсу у відповідних галузях науки (групах спеціальностей або
спеціальностях).
3. Для експертної оцінки студентських наукових робіт, що подаються на Конкурс, в
кожному ННІ рішенням директора інституту, за погодженням з Оргкомітетом конкурсу,
створюється журі для оцінки поданих на Конкурс студентських наукових робіт від
відповідного ННІ.
4. До складу журі входять не менше трьох провідних науково-педагогічних
працівників з відповідної галузі наук (групи спеціальностей або спеціальності). Головою
журі може бути декан чи заступник декана з наукової роботи базового факультету,
завідувач відповідної кафедри. Секретарем журі з оцінки конкурсних робіт може бути
представник від відділу Науково-дослідной роботи студентів.
5. Журі розглядають та оцінюють представлені конкурсні роботи студентів, з
відповідних галузей наук (групи спеціальностей або спеціальності).
1

3. 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 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 Times New Roman, 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. За погодженням з
Організаційним комітетом може проводитись Конкурс з галузей знань, спеціальностей
(спеціалізацій) іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються
відповідними мовами.
6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів,
наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника,
найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох
слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та
наукового керівника наукової роботи (додаток 1).
7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього розділу, до участі у
Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних
комісій) знімаються з розгляду.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
1. Конкурс проводиться у термін, визначений календарним планом, що
затверджується наказом ректора, у два этапа.
 Перший етап – заочний (рецензування робіт).
 Другий етап – очний, у формі конференції (захист робіт авторами).
Перед початком Конкурсу Оргкомітет затверджує Інформаційний лист Конкурсу, де
вказується календарний план проведення Конкурсу, вимоги до оформлення наукових робіт
для участі в Конкурсі та всю необхідну довідкову інформацію для участі в Конкурсі.
Інформаційний лист про Конкурс розміщується в інтернет-представництві Університету.
2. Студенти, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої наукові
роботи, оформлені згідно із затвердженими Оргкомітетом Конкурсу вимогами та у
відповідності до цього Положення, до Студентського наукового товариства університету,
де роботи реєструються і передаються до журі Конкурсу.
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3. Протягом першого етапу І туру Конкурсу галузева конкурсна комісія розглядає
подані наукові роботи та здійснює їх рецензування (додаток 2). Одна робота рецензується
двома рецензентами.
4. Якщо під час рецензування наукової роботи буде виявлено ознаки академічного
плагіату, галузева конкурсна комісія знімає відповідну наукову роботу з Конкурсу
5. Під час другого, очного етапу, який проходить у вигляді конференції, автори
конкурсних робіт виступають із усною доповіддю. Доповідь повинна містити інформацію
про тему роботи, мотивацію вивчення конкретної проблеми, актуальність проблеми, ідеї,
закладені в основу роботи, методи дослідження, теоретичні та практичні наукові
результати, значення роботи – теоретичну, можливість впровадження результатів роботи в
практику. Автор роботи відповідає на запитання членів журі. Оцінювання кожної
конкурсної роботи проводиться кожним з присутніх членів журі за десятибальною шкалою.
Загальна кількість балів за другий тур не може перевищувати тридцять балів.
Визначальними на цьому етапі є вміння студента доступно презентувати роботу та
відповіді на питання. Результати рішення членів журі оформлюється протоколом
конференції (додаток 3), який передається секретарю Оргкомітету.
5. ВІДЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
1. На підставі рішення журі (протоколи оцінювання конкурсних робіт та протокол
конференції) Оргкомітет Конкурсу визначає переможців. За результатами Конкурсу
видається наказ Ректора про відзначення переможців Конкурсу.
2. Переможці Конкурсу отримують рекомендації для участі в Регіональному та
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та
гуманітарних наук.
6. ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ
1. Витрати на проведення І туру Конкурсу та на пересилання робіт до базових
вищих навчальних закладів здійснюються за рахунок Університету згідно із затвердженим
кошторисом
2. Передбачається компенсація робочого часу, витраченого на науково-методичне
забезпечення та рецензування наукових робіт учасників Конкурсу, на умовах погодинної
оплати за фактично витрачений час відповідно до встановлених норм.
Проректор з наукової роботи

В.І. Мельник

ПОГОДЖЕНО:
Ректор ХНТУСГ

О.В. Нанка

Директор ННЦ МЯДУ

П.В. Гурський

Начальник юридичного відділу

А.М. Бережной

З положенням ознайомлений:
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Додаток 1

ВІДОМОСТІ
про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи
«________________________________»
(шифр)

Автор

Науковий керівник

1. Прізвище ________________________
2. Ім’я (повністю) ___________________
3. По батькові (повністю)_____________
4. Повне найменування та
місцезнаходження вищого навчального
закладу, у якому навчається автор
___________________________________
5. Факультет (інститут)_______________
6. Курс (рік навчання)________________
7. Результати роботи опубліковано
___________________________________

1. Прізвище ___________________
2. Ім’я (повністю) ______________
3. По батькові (повністю) _______
4. Місце роботи, телефон, е-mail
______________________________
5. Посада _____________________
6. Науковий ступінь ____________
7. Вчене звання ________________

(рік, місце, назва видання)

8. Результати роботи впроваджено
___________________________________
(рік, місце, форма впровадження)

9. Телефон, е-mail ___________________

Науковий керівник

________________

_____________________

Автор роботи

________________

_____________________

(підпис)
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Рішенням конкурсної комісії __________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

Студент(ка) ______________________________ рекомендується для участі у
(прізвище, ініціали)

у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ________
______________________________________________________________________________________________________
(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

Голова конкурсної комісії ____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

____ ____________________20 __ року
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Додаток 2
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу __________________________, представлену на Конкурс
(шифр)
з ________________________________________________________________
(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)
№
з/п

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової
роботиi

1
2
3
4
5

Актуальність проблеми
Новизна та оригінальність ідей
Використані методи дослідження
Теоретичні наукові результати
Практична направленість результатів (документальне
підтвердження впровадження результатів роботи)
Рівень використання наукової літератури та інших
джерел інформації
Ступінь самостійності роботи
Якість оформлення
Наукові публікації
Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних
балів у пунктах 1-9):

6
7
8
9
10

Рейтингова
оцінка.
Максимальна
кількість балів
(за 100-бальною
шкалою)
10
15
15
10

Бали

20
5
10
5
10

10.1
10.2
10.3
….
Сума балів
Загальний висновок _____________________________________________________
(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції)
Рецензент

________ ___________________________________________________
(підпис)
(П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь)

__________ ___________________ 20____ року
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Додаток 3
Харківський національний технічний університет ім. Петра Василенка
І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРШОГО ТУРУ
Дата «_____» __________ 20___ р.
Галузь наук
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
За результатами Першого туру, згідно протоколів оцінювання конкурсних робіт
(додаються), визначити наступний рейтинг конкурсних робіт:
№
п/п

Шифр роботи

Загальна
кількість
балів

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Голова Оргкомітету Конкурсу

/ _____________ /

Секретар Оргкомітету Конкурсу

/ _____________ /

6

