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ПОЛОЖЕННЯ 

про Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук. 

1. Загальні засади 

1.1. На виконання Указу Президента України "Про невідкладні заходи  щодо 

забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" від 4 липня 2005 

року №1013/2005, Наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних 

та гуманітарних наук у 2006/2007 н.р.» № 764 від 9.11.2006 року з метою пошуку  

обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, 

активізації науково-дослідної роботи студентів у Харківському регіоні проводиться 

регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук (далі - Конкурс). 

1.2. Регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук - це щорічне, добровільне представлення 

студентською молоддю своїх наукових робіт на розгляд конкурсних комісій, що 

створюються Радою ректорів Харківського регіону та Департаментом науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації. 

1.3. У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів 

Харківського регіону. 

На Конкурс подаються оригінальні наукові роботи студентів або студентських 

колективів (не більше 3 осіб) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних 

та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове і 

прикладне значення, впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному 

процесі. 

На Конкурс не приймаються роботи, нагороджені іншими преміями чи 
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відзнаками або представлені для участі в інших конкурсах. 

 

2. Організаційний комітет Конкурсу та Конкурсна комісія 

1.3.  2.1. Організацію та проведення Конкурсу здійснює Оргкомітет Конкурсу, 

персональний склад якого формується Радою ректорів та  Департаментом науки і 

освіти Харківської обласної державної адміністрації. 

2.2. Для експертної оцінки студентських наукових робіт, поданих на Конкурс, 

за поданням Оргкомітету, Радою ректорів створюється Конкурсні комісії. 

2.3. До складу Конкурсних  комісій  входять по п’ять провідних  науково-

педагогічних працівників, які є фахівцями з природничих, технічних, гуманітарних 

(соціально-гуманітарного та економічного напрямків) наук, та голови правлінь 

студентських наукових товариств ВНЗ, представники яких є учасниками Конкурсу. 

Один з голів правлінь студентських наукових товариств за посадою є секретарем 

Конкурсної комісії. 

2.4. Конкурсні комісії розглядають представлені роботи, здійснюють їх 

рецензування. У разі потреби, залучають до розгляду робіт інших фахівців  

відповідних спеціальностей з наступним поданням комісіям рецензій. 

2.5. На підставі власних чи підготовлених за її проханням рецензій Конкурсна  

комісія визначає переможців регіонального Конкурсу з природничих, технічних, 

гуманітарних (соціально-гуманітарного та економічного напрямків) наук. 

 

3. Порядок представлення робіт на Конкурс та їх розгляд конкурсними 

комісіями 

3.1. Конкурс проводиться в березні - квітні поточного навчального року. 

3.2. Студенти, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають 

свої наукові роботи до студентського наукового товариства свого ВНЗ до 1 

березня поточного навчального  року. Студентське  наукове  товариство  ВНЗ 

передає конкурсні роботи секретарю Оргкомітету Конкурсу (секретаріат Ради 

ректорів ), який реєструє роботи і передає на розгляд Конкурсним комісіям.  

3.3. Кількість робіт студентів - переможців Конкурсу визначається у такому 

співвідношенні: нагороджується 30% від загальної кількості робіт. З них - дипломом І 
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ступеня - 30%, ІІ ступеня - 35%, ІІІ ступеня - 35% (Наприклад: зі 100 робіт, що 

надійшли на Конкурс, всього нагороджується 30 робіт. З них - дипломом І ступеня - 9 

робіт, дипломом ІІ ступеня - 10 робіт, дипломом ІІІ ступеня - 11 робіт). 

3.4. Термін підведення підсумків Конкурсу - квітень поточного навчального 

року. 

3.5. При поданні робіт на Конкурс до кожної з робіт обов’язково додаються: 

- направлення  від ВНЗ; 

- анотація наукової роботи, перелік публікацій  за конкурсною роботою, 

 інформація про впровадження її результатів та наявність патентів,  тощо; 

- відгук наукового  керівника, в якому, зокрема, відзначається ступінь  

самостійності  виконаної роботи  (у довільній формі); 

Усі конкурсні документи підписані й завірені в установленому порядку. 

3.6. Вимоги до оформлення конкурсної роботи визначаються  рішенням 

Оргкомітету до початку конкурсу і розміщуються на сайті Ради ректорів. 

3.7. Представлення макетів і натуральних зразків не передбачається. 

Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на 

листі стандартного  розміру. 

3.8.  До участі в Конкурсі допускаються переоформлені, відповідно до 

вимог Конкурсу, дипломи, курсові роботи, якщо вони відповідають конкурсним 

вимогам, містять наукову новизну або впроваджені у виробництво або у 

навчальний процес. 

3.9.  Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього  Положення, 

Конкурсна комісія повертає її із зазначенням причин повернення. 

3.10.  Рішення  Конкурсної  комісії затверджується Радою ректорів. 

3.11.  Наукові роботи, представлені на Конкурс, не повертаються. 

 

4. Відзначення переможців Конкурсу 

4.1.  Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів за 

підписом співголів оргкомітету Конкурсу та голови відповідної Конкурсної 

комісії. 

4.2.  Переможці  конкурсу можуть  бути  нагороджені спеціальними  
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призами, грошовими преміями зі стипендіальних фондів вищих навчальних закладів, 

студентами яких вони є, благодійних  фондів, спонсорів тощо. 

4.3. Переможці конкурсу отримують рекомендації на публікацію своїх 

робіт у фахових виданнях вищих навчальних закладів Харківського регіону . 

4.4. Дипломи вручаються переможцям Конкурсу на засіданні Ради ректорів. 

4.5. Переможці Конкурсу мають право на: 

- звільнення від захисту курсової роботи, якщо її тема відповідає темі наукової 

конкурсної роботи; 

- переваги при отриманні іменних стипендій; 

- переваги при отриманні відрядження для представлення результатів 

наукової роботи на конференціях; 

- переваги при вступі до аспірантури та продовженні освіти; 

- переваги при розподілі на  роботу. 

4.6. У разі втрати диплом не поновлюється. 

 

5. Фінансування конкурсу 

5.1. Витрати на проведення Конкурсу здійснюється за рахунок вищих 

навчальних закладів згідно із затвердженим оргкомітетом кошторисом. 

5..2. Оргкомітет Конкурсу для залучення коштів на організацію та проведення 

Конкурсу, заохочення переможців має право звертатися до органів місцевого 

самоврядування, позабюджетних, благодійних фондів та інших джерел . 

5.3. Передбачається компенсація робочого часу, витраченого науково-

педагогічними працівниками на науково-методичне забезпечення та рецензування 

наукових робіт, згідно зі встановленими нормами вищих навчальних закладів 

учасників Конкурсу. 


