УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

НАКАЗ № _________
м. Київ

«_____» листопад 2013 р.

Про І тур Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з
природничих, технічних та гуманітарних
наук у 2013/2014 навчальному році
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1281 від
09.09.2013р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному році»
НАКАЗУЮ:
1. У листопаді-грудні 2013 року провести на кафедрах факультету І тур Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук
(надалі - Конкурс) у 2013/2014 навчальному році.
2. До 30 грудня 2013 року відібрані наукові роботи студентів надіслати у відповідні базові
вищі навчальні заклади для участі у II турі Конкурсу (додатки 1, 2, 3).
3. Відрядити студентів-переможців, запрошених галузевими конкурсними комісіями базових
вищих навчальних закладів, для участі у підсумкових науково-практичних конференціях за
рахунок коштів факультету.

4. Призначити відповідальними за проведення І тур Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному
році завідувачів профільних кафедр.
5. Заст. головного бухгалтера філії ДЕФ НТУУ «КПІ» Кий В.Л. забезпечити фінансування
відрядження студентів факультету, запрошених галузевими конкурсними комісіями
базових вищих навчальних закладів, для участі у ІI тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт.
Декан

О.А. Гавриш

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
ВІДОМОСТІ
про автора та наукового керівника
конкурсної роботи під шифром “_________________”
АВТОР
1. Прізвище ________________________
2. Ім’я (повністю) ___________________

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
1. Прізвище _______________________
2. Ім’я (повністю) __________________

3. По батькові (повністю)_____________

3. По батькові (повністю ) ___________

4. Повна назва та адреса вищого навчального
закладу, у якому навчається автор
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
5. Факультет _______________________
6. Курс (рік навчання)________________

4. Місце роботи, тел., е-mail _________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

7. Результати роботи опубліковано
___________________________________

5. Посада _________________________
6. Науковий ступінь ________________
__________________________________
7. Вчене звання ____________________
__________________________________

8. Результати роботи впроваджено
___________________________________
___________________________________

8. Домашня адреса, тел., _____________
__________________________________
__________________________________

(рік, місце, назва видання)

(рік, місце, форма впровадження)

9.
Домашня
адреса,
тел.,
е-mail
___________________________________
___________________________________
Науковий керівник

________________

Автор роботи

________________

(підпис)

(підпис)

Рішенням конкурсної комісії ________________________________________________
(назва вищого навчального закладу)

студент(ка) _____________________________________ рекомендується для участі у ІІ турі
(прізвище, ініціали)
Всеукраїнського
конкурсу
студентських
наукових
робіт
з
______________________________
________________________________________________________________________________
(назва галузі науки)
Голова конкурсної комісії
вищого навчального закладу
“___”____________________20 __р.

М.П.

____________

(підпис)

____________________

(посада, прізвище, ініціали)

Додаток 3

РЕЦЕНЗІЯ

на студентську наукову роботу під шифром _________________________________________,
представлену на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з
_________________
_______________________________________________________________________________
(назва галузі науки)

Актуальність
проблеми_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи
дослідження_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Основні наукові результати________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(теоретичні)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(експериментальні)

Наукова література та інші джерела інформації_______________________________________
________________________________________________________________________________
Значення
роботи_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(теоретичне)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(можливість впровадження результатів роботи в практику)

Ступінь самостійності виконання роботи____________________________________________
_______________________________________________________________________________
Якість оформлення_______________________________________________________________
Недоліки роботи _________________________________________________________________
Загальний висновок ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
(рекомендується, не рекомендується для нагородження , заохочення ( вказати конкретно)

Рецензент

(підпис)

____________

___________________________________

(посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання)

Висновок конкурсної комісії:
________________________________________________________________________________
(про представлення або не представлення роботи для нагородження дипломом І, ІІ, ІІІ ступеня)

М.П.
Голова галузевої конкурсної комісії

Секретар галузевої конкурсної комісії
“____”_________________20 __ р.

___________

__________________________

_________

__________________________

(підпис)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Додаток 3

Галузі наук, голови галузевих конкурсних комісій, базові вищі навчальні
заклади
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук
у 2011 – 2014 н. р.

Кількісні методи в економіці
(статистика,
економікоматематичне моделювання)
Фінанси, грошовий обіг і кредит

Банківська справа

Світове
господарство
і
міжнародні
економічні
відносини

Економіка підприємства
управління виробництвом
Економіка
господарства та АПК

та

сільського

Бухгалтерський облік, аналіз та
аудит

Маркетинг,
управління
персоналом і економіка праці
Менеджмент
Економіка природокористування
і
охорони
навколишнього
середовища

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка
вул. Володимирська, 64, м. Київ,
01601
Національний університет
Державної податкової служби
України
вул. Карла Маркса, 31, м. Ірпінь
Київської області
Харківський інститут банківської
справи Університету банківської
справи Національного банку
України
пр. Перемоги, 55, м. Харків,
61174
Донецький національний
університет економіки і торгівлі
імені Михайла ТуганБарановського
вул. Щорса, 31, м. Донецьк,
83050
Одеський державний
економічний університет
вул. Преображенська, 8, м.
Одеса, 65082
Уманський національний
університет садівництва
вул. Інститутська, 1, м. Умань,
20305
Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка
вул. Володимирська, 64, м. Київ,
01601
Полтавський університет
економіки і торгівлі
вул. Коваля,3, м. Полтава, 36014
Харківський національний
економічний університет
вул. Леніна, 9а, м. Харків, 61001
Кременчуцький національний
університет імені Михайла
Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м.
Кременчук Полтавської області,
39600

Декан економічного факультету
Базилевич В.Д.
(044) 259 71 82
Проректор
Тарангул Л. Л.
(04597) 60 987, 53 111
Ректор
Смовженко Т. С.
(057) 338 59 01

Проректор
Садєков А.А.
(062) 305 34 31, 342 95 60

Проректор
Ковальов А.І.
(048) 723 64 89, 723 05 89
Проректор Манзій В.В.
(04744) 46 9 67, 38 7 89
Декан економічного факультету
Базилевич В.Д.
(044) 259 71 82
Ректор Нестуля О.О.
(0532) 50 91 70
Ректор
Пономаренко В.С.
(057) 702 03 04
Проректор
Луговой А.В.
(05366) 24 290

