ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт
за окремими спеціальностями
1 Загальні положення
1.1 Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за окремими
спеціальностями (далі – Конкурс) проводиться з метою інтеграції України в
європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків,
стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними
технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу
талановитої молоді тощо.
1.2 Засновником Конкурсу є базовий вищий навчальний заклад –
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Міністерства освіти і науки України (далі – КрНУ). Співорганізаторами
Конкурсу є закордонні навчальні заклади: Університет Матея Бела
(Словаччина), Інститут технологій і бізнесу (Чехія), Вища школа європейських
і регіональних досліджень (Чехія), Барановицький державний університет
(Білорусь), Євразійський університет імені Л.Н. Гумільова (Казахстан),
Карагандинський державний індустріальний університет (Казахстан), Алітус
Коледж Університету прикладних наук (Литва), Люблінська політехніка
(Польща), Вроцлавський економічний університет (Польща).
1.3 Конкурс проводиться за спеціальностями: 1) 051 «Економіка»,
2) 073 «Менеджмент», 3) 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», 4) 101 «Екологія», 5) 141 «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка», 6) 274 «Автомобільний транспорт», 7) 275 «Транспортні
технології»,
8)
015
«Професійна
освіта
(за
спеціалізаціями)»,
9) 151 «Автоматизація
та
комп’ютерно-інтегровані
технології»,
10) 035 «Філологія», 11) 263 «Цивільна безпека». У Конкурсі можуть брати
участь до трьох наукових робіт за кожною спеціальністю від одного ЗВО.
2 Порядок проведення Конкурсу
2.1 Конкурс проводиться у два тури: перший – у квітні, другий – у травнічервні кожного року. І тур Конкурсу проходить у ЗВО з метою відбору кращих
наукових робіт для участі в ІІ турі Конкурсу, які надсилаються до КрНУ на
адресу: 39600, Україна, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20 (тел./факс: +3805366-36217) до 10 травня поточного року з поміткою «На Міжнародний
конкурс студентських наукових робіт».
2.2 Для підготовки та проведення І і ІІ турів Конкурсу створюється
організаційний комітет, до складу якого входять організатори Конкурсу,
співорганізатори, представники інших ЗВО, наукових установ, підприємств,
громадських організацій тощо (за згодою).
2.3 Оцінювання поданих на ІІ тур Конкурсу студентських наукових робіт
здійснює журі Конкурсу шляхом подвійного «сліпого» рецензування. Критерії
оцінювання якості робіт розробляють журі за стобальною шкалою.

2.4 На підставі рецензій та відкритого обговорення наукових робіт Журі
Конкурсу більшістю голосів приймає рішення щодо визначення кращих робіт
ІІ туру Конкурсу.
2.5 Авторам кращих наукових робіт журі надсилають запрошення для
участі у підсумковій науково-практичній скайп-конференції для наукової
доповіді та захисту роботи у вигляді PowerPoint презентацій (10–12 слайдів).
3 Нагородження переможців
3.1 За результатами наукової доповіді та захисту роботи визначає
переможців відкритим голосуванням простою більшістю голосів за наявністю
на даному засіданні 2/3 його членів. При рівній кількості голосів голос голови є
вирішальним. Рішення журі конкурсу протоколюється.
3.2 Переможців Конкурсу відзначають: дипломами І-ІІІ ступенів за
кожною галуззю знань, інших – сертифікатом учасника.
3.3 Результати Конкурсу розміщуються на сайті КрНУ та університетівспіворганізаторів.
4 Вимоги до наукових робіт
4.1 На Конкурс подаються самостійно підготовлені студентами наукові
роботи (не більше двох авторів), які є пріоритетними, інноваційними або
пошуковими за своїм характером у межах певної спеціальності.
4.2 Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:
4.2.1 текст друкується шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий
інтервал 1.5, аркуш формату А4; обсяг зброшурованої роботи не повинен
перевищувати 15 сторінок без урахування додатків;
4.2.2 робота повинна мати назву і зміст, список використаної літератури та
анотацію, у якій визначено актуальність, мету, завдання, методи досліджень і
результати роботи;
4.2.3 до роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо (за
наявності), креслення та ілюстрації, скомпоновані на аркуші формату А3 або
А4;
4.2.4 текст роботи і супровідні документи подаються національною та
англійською мовами.
4.3 Наукові роботи, представлені на Конкурс, не повертаються.
5 Фінансування Конкурсу
Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок ЗВО – організаторів,
організаційних внесків, спонсорських коштів та коштів з інших джерел, не
заборонених законодавством України.
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