
 

вих. №94/13 від «18» листопада 2016 року  
 

[Про Всеукраїнський конкурс студентських  

наукових робіт 2016-2017 навчального року 

зі спеціальності «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»] 

 
Проректору з наукової роботи 

 
 

Згідно із Наказом Міністерства освіти і науки України № 1266 від 
20.10.2016 року другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук  2016-2017 навчального 
року зі спеціальності «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» буде проведений на 
базі Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК». 

Для участі у другому турі необхідно до 30 січня 2017 року надіслати до 
організаційного комітету Конкурсу не більше трьох наукових робіт - переможців 
першого туру Конкурсу зі спеціальності «Управління проектами». 

Роботи, які надійдуть пізніше вказаного терміну, а також оформлені з 
порушенням вимог Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 
(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 202 від 
21.02.2012 року), можуть бути повернуті конкурсною комісією до навчального 
закладу, який направив дану роботу. Термін відправки робіт до базового 
навчального закладу встановлюється за поштовим штемпелем. 

Вимоги до конкурсних робіт: 

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи 

студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем спеціальності 

«Управління проектами», які є пошуковими за своїм характером, впроваджені у 

виробництво або застосовані у навчальному процесі, що не мають відзнак НАН 

України та органів державної влади. 

2. 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 

(джерел); 
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- до роботи додається анотація, в 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. Макети, натурні зразки на Конкурс не подаються. 

4. У наукових роботах, що подаються на другий тур, прізвища, ініціали 

автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального 

закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). В окремому 

запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора 

(авторів), наукового керівника роботи (додаток). 

 

Етапи проведення другого туру Конкурсу: 

Перший етап – заочний (рецензування робіт):  

1 лютого 2017 року – 28 лютого 2017 року 

Другий етап – очний (науково-практична конференція):  

17 березня 2017 року 

 

Оформлені роботи надсилати за адресою: 

03113, місто Київ, вулиця Лагерна, 30-32, каб. 121  

з поміткою «На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт» 

 

Контакти: 

Лічман Тетяна Володимирівна  

(044) 455-56-77 (вн. 131); (050) 648-38-51; e-mail: tatyanaL@krok.edu.ua 

 

 

 

 

Голова оргкомітету,  

проректор з наукової роботи, 

д.і.н., проф.            В.С. Сідак 

           

 

 

 

 

 
Виконавець 

Лічман Т.В. 

(044) 455-56-77  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0389-12#n90
mailto:tatyanaL@krok.edu.ua


 

Додаток  
 

ВІДОМОСТІ  

про автора 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 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________  

4. Місце роботи, телефон, е-mail 

______________________________ 

5. Факультет _______________________ 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)

 

8. Місце проживання, телефон 

______________________________ 

9. Місце проживання, телефон, е-mail 

___________________________________ 

 

 

Науковий керівник ________________ 
(підпис)

 

__________________
  

(прізвище та ініціали) 

 

Автор роботи ________________ 
(підпис)

 

__________________ 
(прізвище та ініціали)

 

Рішенням конкурсної комісії _________________________________________ 

                                                                      
(найменування  вищого навчального закладу) 

 

студент(ка) _______________________ рекомендується для участі у другому  
                                                  (прізвище, ініціали)  

 

турі Конкурсу зі спеціальності «Управління проектами». 

 
 

Голова конкурсної комісії __________             ___________________________ 
                                                                                 (підпис)                                                           (прізвище, ініціали) 

М.П. ___ __________________20 __ року 

 


