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поло}tЕння
про уltiверситетський конкурс на кращу наукову роботу серед
здtlбувачiв вищоТ освiти ВНПЗ <Щнiпровський гуманiтарний
уrriверситет)>

I.

l. Це

Загальнi полоrкення

Полоrкення визначас порядок органiзаrriТ

та

проведення
унiверситетського конкурсу на кращу наукову роботу серед здобувачiв вищоТ
освiти
Конкурс), завдання Конкурсу, вимоги до наукових робiт,
подання та розгляд апеляцiй, визначення та нагородження переможцiв.
Положення розроблено вiдповiдно до Законiв УкраТни uПро ocBiTy>, <Про
вищу ocBiTy>, кПро наукову i науково-технiчну дiяльнiсть>, <Про авторське
право i сумiжнi права>, нормативних aKTiB унiверситету про наукову
дiяльнiсть та академiчну доброчеснiсть.
2. Конкурс проводиться щорiчно з метою створення умов розвитку
itlтелектуального потенцiалу талановитоТ молодi, пiдтримки науковоi та
,I,Boptloi
роботи здобувачiв вищоТ освiти (далi - Злобувачi), стимулювання Тх
iгrтересу до науки, оволодiння ними методологiсю дослiдницькоi роботи. У
I(oHKypci можуть брати участь особи, якi здобувають вищу ocBiTy за ocBiTHiM
ступенем бакалавра i магiстра.
3. Засновником Конкурсу с Вищий навчальний приватний заклад
<{нiпровський гуманiтарний унiверситет> (далi - ДГУ).
4, Органiзацiйно-методичне забезпечення Конкурсу здiйснюе Вiддiл
органiзаlliТ науковоТ роботи, мiжнародних зв'язкiв та академiчноТ мобiльностi
(далi - ВОНРN4ЗАN4).
5. Itонтроль за органiзацiсю, проведення та дотримання вимог цього
Полоilсення здiйснюс органiзацiйний KoMiTeT Конкурсу.
6. Конкурс оголошуеться наказом ДГУ, в якому зазначаються: склад
органiзаuiйного KoMiTeTy, склад конкурсноТ та апеляцiйноТ комiсiй, термiни
проведення Конкурсу, перелiк галузей знань та номiнацiй, за якими
проводитьсяr ltoH курс.

(далi

2

II. Завдання Конкурсу

Основними завданнями Конкурсу с:
виявлення та розвиток обдарованих Здобувачiв, сприяння реалiзацiй iх
злiбностей;
стимулювання творчого самовдосконалення студентськоi молодi;
полуляризацiя досягнень науки, технiки та iнновацiйних технологiй;
залучення провiдних вчеFlих, наукових, науково-педагогiчних
гrрацiвникiв /(о активноТ роботи з обдарованою молоддю.

III. Вимоги до наукових робiт

l, На

KorrKypc подаються самостiйно пiдготовленi HayKoBi роботи
Злобувачiв (далi роботи) iз галузей знань, номiнацiй, перелiк яких
затверджусться наказом ЛУ. HayKoBi роботи не повиннi мати нагород iнших
KoHKypciB.

2. Одна робота може мати не бiльше двох aBTopiB за наявностi у них
спiльних з теми науковоi роботи матерiал.iв та одного наукового керiвника.
3. Роботи Здобувачiв, якi е тематичним продовхtенням робiт, поданих
Ila Конкурс у попереднi роки, розглядаIоться за умови наявностi в них не
бirrьше 250/о наукового матерiалу з попередньоТ роботи.
4. IlayKoBi роботи оформлюються вiдповiдно до таких вимог:
4. ]. Заеальнi вuл,tоеъt.

На Конкурс подаються
характеру, якi вiдображають

HayKoBi роботи проблемно-дослiдницького
методологiю, процес, результати власних
дослiдниt{ьких пошукiв та вiдповiдають вiковим iHTepecaM i пiзнавальним
можливостям учасникiв Конкурсу. Робота повинна мiстити данi особисто
проведеного дослiдження iз використанням як теоретичних, так i емпiричних
пцетодiв; результати Тх опрацювання, аналiзу та узагальнення; посилання на
вiдповiднi HayKoBi джерела; вiдображати власну позицiю дослiдника.
У роботi мають бути .tiTKo визначенi: об'скт i предмет дослiдження,
N,{eTa, завдання, меl]оди дос-lliдlltення, вiдмiннiсть та перевага використаних
MeTo/_liB i пiдходiв. Змiст i результати дослiд>кень викладаються стисло,
логiчно, грамотно й аргументовано, без загальних слiв i MipKyBaHb i
бездоказових тверджень.
Назва роботи мас бути стислою
(завдання), шо вирiшусться,

i вiдповiдати cyTi

науковоТ проблеми

роботLl мають бути доданi вiдгуки наукового керiвника i рецензiя
вiдповiднiй галузi (досвiдченого науково-педагогiчноГО
фахiвця
працiвника). Щостовiрнiсть наведених у роботi результатiв пiдтверджу€ться У
вiлгуку науковим .керiвник.ом.

lio

у

I)обота оформлrоеться у двох rlримiрниках: один використовусться журl
пiд цп. <слiпого>> оцiнювання, другий- учасником пiд час Конкурсу.Обидва
примiрники роботи мають бути iдентичними.
4.2. Обмеuсення у прuйняmmi робоmu do розzляdу:
Що розгляду не приймаються роботи:
- тема та змiст яких не вiдповiдають гапузi знань, спецiа,пьнсrстi;
попереднi роки не мають суттевого
яtкi були предсr,авленi

-

у

i

лоопрацtовання;

- якi

мiстять плагiат або iншi випадки порушення

академiчноТ

доброчесностi;

-

без самостiйного дослiдження, опрацювання джерел

висновкiв з обраноТ тематики;

-

при недотриманнi встановлених вимог щодо змiсту

i

i

власних

структура

роботи, HaяBFIocTi граматичних i стилiстичних помилок.
Авr,ори таких робiт пiсля попеl]едIlього розгляду отримають вiдповiдну
1lецегtзiIо i до гtо,,1а-пьtлоТ y.tacTi в ItoHKypci гtе догIускаються.
1, 3. С m p.),,ti tl1),pct рслбсl tlt tt
Основнимл,I вt.lмогalми до структури роботи с TaKi:
- 1,1l,гуJlьI

I

l.j L"I

- аltо,гаt_liяt;
- зпi ic,t,,

-

tIеlэе.ltitt

аркушI

;

yMoBнtlx позначень, символiв, cкopolleнb, TepMiHiB

(за

rrеобх i,'ttrocT,i);

-

Bcl,\/II,
()cIIOBl l[l LlacT14IJa;

l]IIсIIовI(и;

cIIисоl{ викориотанLtх д)tерел;
- додатки (за необхiднiстю).
-Ги,гульгtий

аркуш е першоIо сторiнкою роботи, на якiй вказусться iT
I-Iазва i шифр (словосполуLIення iз2-З слiв, Lцо розкривас змiст роботи).
Окремо ло.. роботи додасться анотацiя, яка е узагальненим короткиМ
викJIадом оoliовного змiсту роботи. В анотацiТ (текст обсягом до однiСТ
сторiгrки) подаеться стисла характеристика змiсту роботи з виЗнаЧенНЯМ
осгtовноТ мети, aKTyaJlbнocTi та завдань наукового дослiдження. Також У НИХ
зазI{аLIаlотьсrl висновки й отриманi результати проведеноi роботи, ключовi
cJIoBil. Сукупнiсть ключових слiв мас вiдповiдати основному змiстУ робОтИ,
вiдображатI.I тематиItу дослiдження. Кiлькiсть ключових слiв сТанОВиТь вiд
It'яти до восьми.
У заголовку анотацiТ наводяться TaKi данi: назва роботи; прiзвище, iм'я,
гtо батьковi автора; навLIальна група; прiзвцще, iм'я, по батькОвi, ПОСада (За
IlаявLIостi - науковий ступiнь, вчене звання) наукового керiвника.

4.4, I|tшоztt do змiсtllу робоп,tu

Змiст подасться на початку роботи. BiH мiстить назву та номери

початкових cTopiHoK ycix роздiлiв, пiдрозлiлiв та пунктiв (якщо вони мають
заголовок), зокрема вступу, висновкiв до роздiлiв, заг€Lпьних висновкiв,
списку ви.користаних джерел, додаткiв тощо.
5JKlrlo R роботi Rикорис,гано спеttифiчну термiнопогiю, а також
маловiдомi скорочення, HoBi символи, позначення тощо, то ix перелiк
подаеться у виглядi окремого списку, який розмiщусться перед вступом.
4.5. Bta,tozu do Bcll1ylly робоmu
У встугli коротко обгрунтовуються актуальнiсть i доцiльнiсть обраноТ
теми, акцентусться cyTHicTb дослiджуваноi проблеми; формулюються мета i
завдання роботи, об'скт i прелмет дослiдrкення; наукова новизна; подаеться
rrерелiк використаних методiв дослiдхtення, вказуються HayKoBi положення,
запрогlоItованi учасником особис,го, вiдмiннiсть отриманих результатiв вiд
вiдомих ранiше; повiдомлясться про наукове використанняl для прикладних
робiт.

У разi використання в роботi iдей або розробок, що наJIежать
спiвавторам, слiд вказати на цей факт .i зазначити конкретний особистий
внеOок уLlасника. Takork зазначаються вiдомостi

про публiкаuii

За

платерiалами роботи та апробацiю результатiв дослiдження (за наявностi).
Орiснтований обсяг вступу - 2-3 сторiнки.

4.б. Вu"л,tоеu do основноi'часmLшLl робоmu
OctloBHa tIас,гt.lна роботи складасться з роздiлiв, пiдроздiлiв, пунктiв,
tllдllyHl(TlB,

[tоlrtний роздiл розпочинасться з новоТ сторiнки. Основному текстУ
роздiлу мо}ке передувати коротка передмова з описом обраного наПряМУ
д(ослiдхсення й обгрун,гуванням застосованих методiв дослiджень. У кiнцi
кожного роздiлу tРормулrоються висновки (як частина тексту розлiлу) зi
стисJIр{ми виI(ладенням наведених у розлiлi наукових i практичних
результатiв.

в

основнiй частинi роботи наводяться характеристика джерел,
використа}lих для написання роботи, та короткий огляд лiтератури за
,гематLlкоlо дослiдrкення, вкJ|ючаючи мiжнароднi й вiтчизнянi HayKoBi
гlублiкацiТ за темою ocTaнHix poKiB, окреслюються ocHoBHi етапи наУковоТ

думки за визначеною проблемою, вказуються питання, якi з€LлишиЛися
гtевирiшеними; обгрунтовусться вибiр напряму дослiджень, наводяТЬся
]\4ето/lика Ttl тexHiKa /]ослiдlttення; подаються вiдомостi прО ОбСЯГ
/tосJIiлitсеt-tttя; в1.1кJIадаються, аналiзуtоться та узагальнюються отриманi
резуJlь,га,ги, гIодасться Тх оцiнка.

Змiст осгtовноТ частини мас вiдповiдати TeMi роботи

ро:]кl)и ва,l,и,

i

повнiстю

ii

4.7.

Вu"l,tсlzъt

do BucHoBKiB робоmu

Висновки повиннi мiстити стислий виклад результатiв вирiшення
гtауковоТ проблеми i поставлених завдань, зроблених у процесi аналiзу
обраного . матерiалу, оцiнок та узаг€Lльнень. Необхiдно наголосити на iх
самостiйностi, теоретичнпму та (або) прикпалному значеннi, акLIентуRаRIтIи

увагу на кiлькiсних

i

якiсних показниках отриманих

обгругlтувати достовiрнiсть результатiв

i

результатiв,

надати рекомендацii щодо iх

виI{ористаFlня.
4.В. l3tu,toltt dо cпllctiy Bl,:l{opllclпaHux dэrcерел
Сtlисок виliо}]Llстаlних д}керел - елемент бiблiографiчного апарату, який
плiс,гиr,ь бiблiографiчнi описи виI(ористаLIих дх(ерел. Список використаних
lц}I(ерел слiд розмiщувати в алфавiтному порядку прiзвищ перших aBTopiB або

,заголовкiв. Вiдомостi

,]азFIаlLlеlJих

про джерела складаються вiдповiдно до

вимог,

них ста}{дартах.
4.9. Вu-ц,t.оеtt do офо1lл,tленнrL lпeKctlly робоmъt
у

чин

друкусться шрифтом Times New Rоmап, мirкрядковий iнтервал
1,5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: yci - по 20 мм.
Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати З0 eTopiHoK без
)/рахчвання додаткiв та перелiку лiтературних джерел. Креслення та
iлrострачii, що додаються ло роботи, повиннi бути скомпонованi на аркУшi
cilopMaTy А4.
HayKoBi роботи подаються в друкованому виглядi та на електронних
Tet<cT

гtосiях.
I-{ayKoBi роботи виItонуються украТнською мовою.

У

разi пiдготовки

роботи iншою мовою додасться вiдповiдний текст украТнською мовою.

IV. llроведеltня Конкурсу
l. Когrкурс проводиться у два етапи:
I етап попереднiй розгляд на предмет вiдповiдностi загальнИМ
вимогами, у тому числi i щодо структури, наданих на конкурс робiт, розгляд

робiт LIленами конкурсноТ KoMiciT.
II етап - захl1ст визнаних конкурсною комiсiсю кращих робiт.
. 2. Д(ля оргаrriзачiТ та проведення Конкурсу створIоються конкУрсна
комiсiя, гlерсональний склад якоТ затверджуеться наказом ЩГУ.
fo складу конкурсноТ KoMiciT входять HayKoBi, науково-педагогiчнi

працiвгlиltи ДГУ, лредставники iнших закладiв вищоТ освiти, наУкОВиХ
ycTal{or], пiдгrрисмств, громадських органiзацiй тошо (за згодою). ГОЛОВОЮ
KoHrtypcHoT комiсii г]ризIIачасться проректор за напрямом, секретареМ
сп i вробiтrr

ик BOI i РN4ЗАN4.

6

11ротягом першого етапу конкурсна комiсiя розглядае поданi HayKoBi
роботи та здiйсtttос Тх рецензування. За результатами рецензування
(lормус,гься рейr,инговий список наукових робiт, який с пiдотавою для
вiдбору робiт для подальшого Тх захисту на конференrrii.
flкщо пiд час рецензування роботи буле виявлено ознаки академiчного
t-tлагiату, конкурсна комiсiя окремо розгllядае це питання i cBrriM рiшенням:
- пiдтверд)I(уе факт академiчного плагiату та знiмас вiдповiдну наУкОВУ
роботу з l(or+Kypcy з повiдомленням учасника та керiвника про цей факт;
3.

Flе пiлтверлжус факт академiчного плагiату i допускае вiдповiдну
наукову роботу до подальшоТ участi у KoHKypci,
4, Конкурсна комiсiя на своему засiданнi (за наявностi не менше 2lЗ Гi
складу) на пiдставi решензiй (tодаток 1) та рейтингового списку приймае
рiшенгtя щодо визначення наукових робiт, автори яких запрошуються На
кон(lереrlцirо. Рiшення конкурсноТ комiсiI приймаеться бiльшiстю вiд ii
затвердженого складу. За piBHoT кiлькостi голосiв членiв конкурсноТ KoMicii
голос голови с вирiшальнLIм.
5, Авторtл вiдповiдних робiт та Тх керiвники повiдомляються
секретарем конкурсноi l<oMiciT про участь у консРеренцiТ (не пiзнiше нiж за

-

V. ПодаlItIrI

l. Для

т,а розгляд

апеляцiй

забезпечення об'сктивного проведення Конкурсу одночасно iз

конкурсною створюеться апеляцiйна комiсiя, чисельнiсть

i

склад

якоТ

затверджусl,ься наказом ректора.

LIленами апеляцiйноТ KoMiciT призначаються досвiдченi науковопедагогiчнi праuiвL{ики ДГУ (якi не входять до конкурсноТ KoMiciT) та iнших
закладiв вищоТ освiти та наукових установ (.а згодою). Кiлькiсть
представникiв ДГУ в апеляцiйнiй KoMicii не повинна перевищувати 1/3 if

2.

складу.

3. Учасники l(oHt(ypcy можуть протягом п'яти календарних днiв лlсля
опрI.IJIlод}tе[lLlя рейтингового списку подати заяву в письмовiй формi
аrtе,ltяцiйнiй koMiciT rцоло необ'сктивt-tот оцiнки Тх науковот роботи.
4, Агlеляцiйгlа комiсiя протягом трьох робочих днiв з дня надходження
заяви ухвалюе рiшення, що фiксуеться у протоколi засiдання апеляцiйноТ
l<oMicii Конкурсу, та надае заявнику.
5. Заборонясться втручання наукових керiвникiв та iнших осiб У
гIроцедуру проведення Конкурсу та розглялу апеляцiй,
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VI. Визначення та нагородження переможцiв KolrKypcy

l. I Iiсля

провелеI{IIя захисту робi,г конкурсна комiсiя пiдбивас пiлсумки

II етапУ Конкурсу та приймае рiшення про визначення переможцiв Коrrкурсу
дипломами I, II та III ступенiв.
Автор науковоТ роботи, який не брав участь у if захистi, не може бути

визнаltиЙ переможцем. Водночас таке визнання можливе у разi рiпlенtrя
коIIкурсIIоТ KoMiciT на пiltс,гавi об'ективних l]ричин.
2. l,-layKoBi робо,ги llереможцiв Конкурсу оприлюднюються на веб-сайт,i

лl,у.

3. Переможцi нагороджуються дипломами I,II,III ступеня. За рiшеIIItям
КОНКУРСНОi KoMicii може вiдбутися нагородження за додатково ухваJIеним

НеЮ КРи'герiями: актуальнiсть, креативнiсть, наукова новизна, практиLIrIа

значуrцiс,гь тоLцо.

4. IIayKoBi керiвltики робiт, нагороджених дипломами I-III ступенiв,

вiдзttачаються цоl{яками конкурсноi KoMiciT.

VII. Прикiнцевi положення
7.1. Положення вводиться в дiю наказом ДГУ пiсля його схtsале}l}ш
Вченою радою ДГУ.
7.2. Змiни та доповнення до Положення можуть вноситися за рiшеIIIIям
ВченоI Ради ЛI'У та затверджуватись наказом ЛУ. За таким порялкоN,I
llоложення скасовуеться.
В.о. ltачальника вiддiлу органiзацii

llayKoBoi робоr,и, мiжнародних зв'язкiв
та академiчноТ мобiльllостi

dЙffi

Андрiй

мIрошник

Додаток

Рецензiя
rla HayKoBi роботи здобувачiв виlцоТ освiти, поданi на унiверситетський конкУрС
l
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