1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук (далі - Конкурс) проводиться з метою
активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування
фахівців нового типу, створення у вищих навчальних закладах системи
широкого залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній,
конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.
1.2. Основними завданнями Конкурсу є:
виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх
здібностей; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних
галузей суспільного життя; пропаганда досягнень науки, техніки та
інноваційних технологій; активізація науково-дослідної роботи студентів;
формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.
1.3. У Конкурсі можуть брати участь студенти ХНТУ, студенти громадяни зарубіжних країн, які навчаються в університеті.
1.4. Конкурс оголошується кожного навчального року відповідним
наказом ректору університету.
1.5. На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні
змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або
спеціальних премій відомств і установ.
2. КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ

2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює оргкомітет Конкурсу,
персональний склад якого затверджується наказом ректора ХНТУ.
2.2. Для організації та проведення Конкурсу на факультетах
університету створюються конкурсні комісії.
Для проведення підготовчої й організаційно-технічної роботи до складу
комісії можуть включатися співробітники ХНТУ, представники громадських
організацій, спонсорів тощо.
3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕННЯ І РОЗГЛЯДУ РОБІТ КОНКУРСНИМИ
КОМІСІЯМИ

3.1. Конкурс проводиться у два тури.
І тур у ХНТУ- у жовтні - грудні, II тур - у базових вищих навчальних
закладах у січні - березні поточного навчального року.
3.2. Протягом І туру студенти, які виявили бажання взяти участь у
Конкурсі, подають свої наукові роботи на розгляд конкурсної комісії
факультету.
3.3. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи
студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем у галузі природничих,
технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером,
впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі, що не
мають відзнак НАН України та органів державної влади.

3.4. 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.
3.5. Конкурсна комісія відбирає не більш як три кращі наукові роботи з
кожної галузі науки (групи спеціальностей або спеціальності) Конкурсу та
надсилає їх до базових вищих навчальних закладів у термін, визначений
відповідним наказом Міністерства освіти і науки України. Термін відправки
робіт встановлюється за поштовим штемпелем.
3.6. До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу
додається анотація наукової роботи ( Додаток 1 ).
3.7. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва
вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах
замінюються відповідним шифром (шифр - не більше двох слів).
3.8. В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються
відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (Додаток 2) та
рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на
Конкурс (якщо перший тур не проводився).
3.9. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог: текст
друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14,
аркуш формату А4; обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30
сторінок без урахування додатків; робота повинна мати назву і план, список
використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету,
завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику
роботи; до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора
тощо (за наявності); креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні
бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.
3.10. Макети, натурні зразки на Конкурс не подаються.
3.11. Наукові роботи виконуються українською мовою.
3.12. Якщо наукову роботу подано на другий тур з порушенням вимог
цього розділу, галузева конкурсна комісія повертає її конкурсній комісії (із
зазначенням причини).
4. ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ

Витрати на проведення першого туру Конкурсу, пересилання робіт до
базових вищих навчальних закладів, відрядження студентів, запрошених
галузевими конкурсними комісіями базових вищих навчальних закладів для
участі у підсумкових науково-практичних конференціях, здійснюються за
рахунок коштів спецфонду ХНТУ.

Додаток 1.
АНОТАЦІЯ
У анотації наукової роботи під шифром
"_________________________________________________________________"
зазначаються:
- актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика
дослідження;
- загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість
схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).
У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), 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.
Текст анотації повинен бути лаконічним та відображати основний зміст
роботи.

Додаток 2
до Положення про проведення
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт
з природничих, технічних
та гуманітарних наук

ВІДОМОСТІ
про автора 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 _______________________
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
8. Місце проживання, телефон
___________________________________ ______________________________
(рік, місце, форма впровадження)

9. Місце проживання, 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 другому
(прізвище, ініціали)

турі Конкурсу ______________________________________________________
(назва галузі науки, спеціальності, групи спеціальностей)

Голова конкурсної комісії __________
(підпис)

М.П. ___ __________________20 __ року

___________________________
(прізвище, ініціали)

