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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Дане Положення регламентує порядок проведення Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 

ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ» (далі – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводиться щорічно з метою пошуку та підтримки талановитої 

студентської молоді, залучення їх до активної наукової діяльності, надання їм 

можливості самореалізації. 

1.3. У Конкурсі можуть брати участь здобувачі усіх форм навчання, які 

здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра і магістра (далі - студенти), 

у тому числі студенти-іноземці та особи без громадянства, що навчаються у 

ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ» (далі – Університет). 

1.4. На Конкурс подаються завершені наукові роботи здобувачів вищої 

освіти Університету, виконані на основі самостійно проведених досліджень за 

науковими напрямами: гуманітарні науки та мистецтво, суспільні науки, технічні 

науки, охорона здоров’я. 

1.5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється 

відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОГО ТУРУ ТА 

УЧАСТІ У ДРУГОМУ ТУРІ КОНКУРСУ 

 

2.1. Організацію і проведення І туру Конкурсу, з дотриманням вимог цього 

Положення, здійснює організаційний комітет Університету. Наказом ректора 

затверджується конкурсна комісія у складі організаційного комітету та підкомісій за 

галузями знань, спеціальностями (спеціалізаціями), визначаються кафедри, які 

організовують подання наукових робіт на Конкурс та строки проведення І туру 

Конкурсу. 

2.2. Конкурсну комісію та організаційний комітет І туру Конкурсу очолює - 

проректор з науково-педагогічної роботи Університету. Голова має заступників та 

секретаря оргкомітету. Членами організаційного комітету є директори Навчально-

наукових інститутів, представники студентського парламенту, тощо. До складу 

конкурсної комісії входять провідні науково-педагогічні працівники Університету, 
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що активно провадять наукову і публікаційну діяльність за відповідними науковими 

напрямами.  

2.3. Для організації та проведення Конкурсу з членів конкурсної комісії 

формуються підкомісії за науковими напрямами, зазначеними у п. 1.3. даного 

Положення. 

2.4. Конкурсні підкомісії: 

− призначають рецензентів для конкурсних робіт; 

− розглядають на своїх засіданнях роботи, що пройшли рецензування, за 

відповідними науковими напрямами; 

− узагальнюють результати проведення Конкурсу за відповідними галузями 

і спеціальностями і визначають роботи, що за кількістю балів посіли призові місця - 

І, ІІ, ІІІ місце. 

2.5. При організації і проведенні Конкурсу на завідувачів відповідних кафедр 

(п.2.1.) покладаються такі основні обов’язки: 

− організація роботи щодо підготовки студентами наукових робіт для участі 

у Конкурсі та надання їм відповідної науково-методичної та організаційної 

допомоги; 

− організація підготовки студентів-переможців першого туру Конкурсу до 

участі у підсумкових конференціях, зокрема забезпечення проведення на кафедрах 

відповідних наукових семінарів, де студенти мають змогу виступити з доповідями 

за темами робіт. 

2.6. Учасники Конкурсу можуть протягом десяти днів після проголошення 

результатів І туру подати апеляцію у вигляді письмової заяви на проректора з 

науково-педагогічної роботи щодо необ’єктивності оцінювання підготовленої ними 

наукової роботи. Для забезпечення об’єктивного розгляду апеляції, розпорядженням 

проректора з науково-педагогічної роботи створюється апеляційна комісія, яку 

очолює директор відповідного інституту. Членами апеляційних комісій 

призначаються науково-педагогічні працівники, які активно займаються науковою 

роботою із відповідного наукового напряму Конкурсу та не були членами 

відповідної підкомісії та керівниками робіт, які прийняли участь у Конкурсі.  

2.7. Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів з дня надходження 

заяви ухвалює рішення, що фіксується у протоколі її засідання, яке надається 

заявнику. 
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3. ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ НАУКОВИХ РОБІТ 

 

3.1.  Конкурс проводиться щорічно у терміни визначені наказом ректора. 

3.2. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи здобувачів 

вищої освіти з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи 

повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та 

органів державної влади, інших конкурсів. 

3.3. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них 

спільної теми наукової роботи, матеріалів та одного наукового керівника. 

3.4. На Конкурс подаються оригінали наукових робіт здобувачів вищої освіти, 

оформлені 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 (Додаток 1.), 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. 

3.5.  Наукова робота повинна містити: 

- вступ, у якому розкривається актуальність теми, мета та завдання даного 

дослідження; 

- основну частину, в якій подаються основні положення даного дослідження, 

з посиланнями на інформаційні джерела; 

- висновки, де представлені основні результати дослідження, та 

перспективні напрями подальших розвідок; 

- список літератури. 

3.6. На титульному аркуші конкурсної роботи, замість прізвища, ініціалів 

автора та наукового керівника,  зазначається відповідний шифр (шифр – не більше 

двох слів). 



Положення про конкурс студентських наукових 

робіт в Міжнародному європейському 

університеті  

ПОЛОЖЕННЯ 

Система управління якістю 

ISO 9001:2015 

 

 

 

3.7. В окремому конверті  під тим самим шифром подаються відомості про 

автора та наукового керівника роботи (Додаток 2).  

3.8. Оцінювання робіт та визначення переможців проводиться за методикою, 

що відповідає критеріям рецензування, які затвердженої МОН України (Додаток 3). 

Рішення щодо визначення переможців Університетська конкурсна комісія приймає 

на засіданні шляхом відкритого голосування більшістю голосів за наявності не 

менше 2/3 складу комісії. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос 

її голови є вирішальним. 

Рішення про переможців конкурсу оформляється відповідним протоколом. 

3.9. Якщо під час рецензування наукової роботи виявлено ознаки академічного 

плагіату, конкурсна комісія окремо розглядає це питання і своїм рішенням: 

– підтверджує факт академічного плагіату та знімає відповідну наукову роботу 

з Конкурсу і повідомляє про цей факт учасника Конкурсу; 

– не підтверджує факт академічного плагіату і допускає відповідну наукову 

роботу до подальшої участі у Конкурсі. 

 

4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРОВЕДЕННЯ І ТУРУ КОНКУРСУ 

 

4.1. Університетська конкурсна комісія затверджує перелік переможців І 

туру Конкурсу і рекомендує наукові роботи, які посіли І та ІІ місця (не більше трьох 

робіт) з належно оформленими супровідними документами направити для участі у 

ІІ турі Конкурсу до базових ЗВО. Переможцями університетського Конкурсу 

вважаються здобувачі вищої освіти, роботи яких нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ 

ступенів. 

4.2. Кількість студентів-переможців Конкурсу визначається у такому 

співвідношенні: нагороджується дипломом І ступеня – 1 особа, ІІ ступеня – не 

більше 2 осіб, ІІІ ступеня – не більше 3 осіб. 

4.3. Роботи, які посіли І-ІІ місця (до 3-х робіт з кожної галузі, спеціальності) 

скеровуються на ІІ-й тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей до базових закладів вищої освіти у термін, 

визначений організаторами Конкурсу. 

4.3. Переможці Конкурсу, нагороджені дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів, мають 

переваги при вступі до аспірантури (інтернатури), направленні на стажування у 

провідні заклади вищої освіти України чи за кордоном, призначенні іменних 

наукових стипендій, рекомендації для участі в Міжнародних науково-практичних 

конференціях. 
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4.4. Переможці конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними призами, 

грошовими преміями Університету, благодійних фондів, спонсорів тощо.  

4.3. Результати Конкурсу, висвітлюються на web-сторінці Університету, 

оприлюднюються рейтингові списки і рецензії на конкурсні роботи. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1 Положення вводиться в дію наказом ректора після затвердження на Вченій 

раді Університету. Зміни та доповнення до даного Положення можуть бути внесені 

відповідним наказом ректор.  

5.2 Контроль за виконанням вимог даного Положення здійснює проректор з 

науково-педагогічної роботи. 
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Додаток 1 

 

АНОТАЦІЯ1 

 

Шифр роботи __________________________________________________________ 

Актуальність____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Мета___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Завдання наукової роботи_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Використана методика дослідження_________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Загальна характеристика наукової роботи 

Структура роботи ___________________________________________________  

Обсяг роботи _______________________________________________________  

Кількість схем ______________________________________________________  

Кількість таблиць ___________________________________________________  

Кількість використаних наукових джерел ______________________________ 

Ключові слова2 ______________________________________________________ 

 

 
1 Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи. 
2 У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних словосполучень), що вживаються у науковій 

роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше 

десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому. 
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Додаток 2 

В І Д О М О С Т І  

про автора (авторів) 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 

місцезнаходження вищого навчального 

закладу, у якому навчається автор: 

Міжнародний Європейський Університет 
 

4. Місце роботи, телефон, е-mail 

______________________________ 

5. Факультет (інститут)_______________ 5. Посада  _____________________ 

6. Курс (рік навчання)________________ 6. Науковий ступінь  ____________ 

7. Результати роботи опубліковано 

___________________________________  
                            (рік, місце, назва видання) 

7. Вчене звання  ________________ 

8. Результати роботи впроваджено 

___________________________________  
                         (рік, місце, форма  впровадження) 

 

9. Телефон, е-mail ___________________  
 

Науковий керівник ________________      _____________________ 

     (підпис)                                      (прізвище та ініціали) 

Автор роботи  ________________      _____________________ 

     (підпис)                                       (прізвище та ініціали) 

Рішенням конкурсної комісії Міжнародного Європейського Університету 

                      (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) 
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Додаток 3 
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу ____________________ представлену на Конкурс 

(шифр) 

з ______________________________________________________________________________ 

    (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

 

№ 

з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису 

наукової роботи 

Рейтингова 

оцінка. 

Максимальн

а кількість 

балів (за 100-

бальною 

шкалою) 

Бали 

1 Актуальність проблеми 10  

2 Новизна та оригінальність ідей 15  

3 Використані методи дослідження 15  

4 Теоретичні наукові результати 10  

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

 

7 Ступінь самостійності роботи 10  

8 Якість оформлення 5  

9 Наукові публікації 10  

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

10.1    

10.2    

10.3    

….    

Сума балів  
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Рецензент ________   ____________________________________________________ 
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