Відомості про автора та наукового
керівника конкурсної роботи під шифром
«________________»

1.
2.
3.
4.

АВТОР
Прізвище__________________________
Ім'я (повністю)_____________________
По батькові (повністю)______________
Повна назва та адреса закладу вищої
освіти, в якому навчається
автор_____________________________
__________________________________
__________________________________

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
1. Прізвище___________________________
2. Ім'я (повністю)______________________
3. По батькові (повністю)_______________
4. Місце роботи, телефон_______________
______________________________________
5. Посада_____________________________
6. Науковий ступінь____________________
7. Вчене звання_______________________
8. Електронна адреса, телефон__________
__________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСТИТЕТ

ПОВІДОМЛЕННЯ

Науковий керівник ____________________
5. Факультет ________________________
6. Курс (рік навчання)_________________
7. Результати роботи опубліковано
______________________________________
______________________________________
(рік, місце, назва видання)

8. Результати роботи впроваджено
_____________________________________
_____________________________________
(рік, місце, форма впровадження)

9. Електронна адреса, телефон__________
_____________________________________
_____________________________________

(підпис)

Автор роботи _________________________

про проведення

(підпис)

Рішенням конкурсної комісії ______________
(назва вищого навчального

____________студент(ка)________________
закладу)

(прізвище, ініціали)

рекомендується для участі у ІІ турі
Всеукраїнського
конкурсу
студентських
наукових робіт зі спеціальності 281
«Публічне управління та адміністрування»
Голова конкурсної комісії
закладу вищої освіти
М.П.
____________
______________________
(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

«_______» ___________________20_____р.

ІІ ТУРУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ
НАУКОВИХ РОБІТ
З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У 2018/19 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і
науки України №1010 від 18 вересня 2018 р.
Київський національний торговельноекономічний
університет
(КНТЕУ)
затверджений
базовим
закладом,
з
проведення
Всеукраїнського
конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціальності
281
«Публічне
управління
та
адміністрування» (далі Конкурсу).
Конкурс буде проведено у відповідності до
«Положення про Всеукраїнський конкурс
студентських наукових робіт з галузей знань і
спеціальностей», затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від
18.04.2017 року № 605.
До участі у ІІ турі Конкурсу запрошуються
переможці І туру Конкурсу - студенти
(курсанти), які здобувають вищу освіту за
освітнім ступенем бакалавра, магістра у ЗВО
України незалежно від форм власності та
підпорядкування, у тому числі іноземці та
особи без громадянства, що навчаються у цих
закладах освіти, студенти закладів вищої
освіти інших країн.
ІІ тур Конкурсу буде проводитись у два
етапи:
I етап - рецензування конкурсних робіт
(01 березня 2019 року);
II етап - підсумкової науково-практичної
конференції (21 березня 2019 року).
Кінцевий термін подання наукових
робіт на II тур Конкурсу 10 лютого
2019 року.

Конкурсна робота повинна відповідати
вимогам Положення про проведення
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з галузей знань і
спеціальностей», затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від
18.04.2017 року № 605.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА
ПОДАННЯ РОБІТ
 текст друкується шрифтом Times New
Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14,
аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве
– 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
 наукова робота повинна мати титульну
сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та
назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки,
список використаної літератури та анотацію,
у якій зазначено актуальність, мету, завдання,
використану методику дослідження та
загальну характеристику роботи;
 наукова робота обов’язково має містити
посилання на джерела інформації у разі
використання ідей, тверджень, відомостей,
отриманих іншими особами;
 загальний обсяг роботи не повинен
перевищувати 30 сторінок без урахування
додатків та переліку літературних джерел;
 креслення та ілюстрації, що додаються до
роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші
формату А3 або А4.
Наукові роботи виконуються українською
мовою.

У наукових роботах, що подаються на
Конкурс, у тому числі в копіях патентів,
наукових статей тощо, прізвища, ініціали
автора (авторів) та наукового керівника,
найменування
закладу
вищої
освіти
замінюються шифром (шифр - не більше
двох слів). В окремому конверті під тим
самим шифром подаються відомості про
автора (авторів) та наукового керівника
наукової роботи.
Наукові
роботи
подаються
в
друкованому вигляді та на електронних
носіях.
Від одного ЗВО на Конкурс може бути
відправлено не більше трьох наукових робіт.
Наукові роботи, подані на Конкурс з
порушенням цих вимог, до участі у Конкурсі
не допускаються.
Студенти
ЗВО,
роботи
яких
за
результатами рецензування претендуватимуть
на нагородження, будуть запрошені для
участі у підсумковій науково-практичній
конференції офіційним листом.
Контакти:
(067) 724-58-49 - Орлова Наталія
Сергіївна
knteupua@gmail.com
(044) 531-49-73 - Фокіна Марина
Вікторівна; факс: (044) 544-74-14;
Конкурсні роботи надсилати за адресою:
Київський національний торговельноекономічний університет, вул. Кіото, 19, м.
Київ, 02156 (з поміткою "конкурс
"публічне
управління
та
адміністрування").

