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1нформацшний лист про проведения II туру Всеукра'шського конкурсу студентських 
наукових робгг з галузей зпань i специальностей у 2017/2018 н.р.

Актуальн1 питания сшвробггництва з Свропейським Союзом

Вщповщно до наказу Мшютерства освгги i науки Украши вщ 10.10.2017 р. 

№1364 на баз1 Дн1провського национального ун1верситету iMeHi Олеся Гончара 

буде проведено II тур Всеукра'шського конкурсу студентських наукових роб1т 

за напрямом «Акту ал ьт  питания сшвробггництва з Свропейським Союзом». До 

участт у конкурс! запрошуються студента вищих

навчальних заклад1в Украши незалежно в1д форм власност1 та п1дпорядкування, 

у тому числ1шоземщ, що навчаються у вищих навчальних закладах Украши.

II тур Конкурсу проводитиметься у два етапи:

перший етап -  28 лютого 2018 р. -  заочний (рецензування наукових ро61т);

другий етап -  23 березня 2018 р. -  очний у форм1 шдсумково! науково- 

практично! конференцп (захист роб1т претендентами на перемогу).

Вимоги до наукових роб1т (згщно з Положениям про Всеукрашський 

конкурс студентських наукових робгг галузей знань i спец1альностей, 

затвердженого Наказом МОНУ вщ 18.04.2017 р. №605):

1. На Конкурс подаються самостшно п1дготовлен1 науков1 робота

студенев з галузей знань, спещальностей (спец1ал1зац1й). Науков1 робота 

повинн1 бути пошуковими за cboim  характером, не мати нагород НАН Украши 

та оргашв державно!' влади, шших кон курсив.

2. Одна наукова робота може мати не бшыпе двох автор1в за наявност1 у

них сп1льних з теми науково! робота матер1ал1в та одного наукового кер1вника. 

Якщо авторами науково! робота е студента з р1зних вищих навчальних
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заклад1в, то можуть бути два науков1 кер1вники з р1зних вищих навчальних 

заклад1в.

3. HayxoBi роботи студетлв, яю е тематичним продовженням po6iT, 

поданих на Конкурс у попередш роки, розглядаються за умови наявносД в них 

не бшыне 25% наукового матер1алу з попередньо! роботи.

4. Науков1 роботи оформляються вщповщно до таких вимог:

- текст друкуеться шрифтом Times New Roman, м1жрядковий штервал 1.5, 

кегль 14, аркуш формату А4, поля: л1ве - 30 мм, праве - 10 мм, верхне i нижне - 

по 20 мм;

- наукова робота повинна мати титульну сторшку (на нш зазначаються 

тшьки шифр та назва роботи), змют, вступ, роздши, висновки, список 

використано!' л1тератури та анотащю, у якш зазначено актуальшсть, мету, 

завдання, використану методику досл1ження та загальну характеристику 

роботи;

- наукова робота обов’язково мае мютити посилання на джерела 

шформащ!' у pa3i використання щей, тверджень, вщомостей, отриманих 1ншими 

особами;

- загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторшок без 

урахування додатюв та перел1ку л1тературних джерел;

- креслення та шюстрацп, що додаються до роботи, повинш бути 

скомпонован! на аркунп формату АЗ або А4.

HayKOBi р о б о ти  п о д аю ться  в д р у к о ван о м у  т а  електр о н н о м у  вигляд! 

(о б о в ’язково !!!).

5. HayKOBi р о б о ти  в и ко н у ю ться  у кр а’ш ськ о ю  м овою .

6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числ1 в кошях 

патештв, наукових статей тощо, пр1звища, швдали автора (aBTopie) та 

наукового кер!вника, найменування вищого навчального закладу замшюються 

шифром (шифр - не бшыне двох сл1в).

Окремо пщ тим самим шифром подаються вщомост1 про автора (aBTOpie) 

та наукового кер1вника науково!' роботи (Додаток 1).

7. HayKOBi роботи, подаш на Конкурс з порушенням вимог, до учасД у



Конкурс! не допускаються та за ршенням

конкурсних ком1сш (галузевих конкурсних KOMicm) зшмаються з розгляду.

Конкурсна когуйЫя вищого навчального закладу вщбирае не бшыде трьох 

наукових po6iT за напрямом «Актуальш питания сшвроб!тництва з 

Свропейським Союзом» та надсилае !х до Дшпровського нацюнального 

ушверситету iMeHi Олеся Гончара не ni3Hiuie 15 лютого 2018 року (дат а

в1дправпення ест ановлю ет ъ ся  за  п о ш т о ви м  ш т ем пелем ).

Студента вищих навчальних заклад1в, науков1 робота яких за результатами 

рецензування претендують на нагородження, будуть запрошен! особисто для

учаоп у тдсумковш науково-практачнш конференцн.

Конкурсы науков! робота просимо надсилати за адресою: 49010, 
м. Дншро, просп. Гагарша, 72, Дншровський нащональний ун!верситет iMeHi 
Олеся Гончара,

Контакта! телефони:
(056) 374-97-13 -  Стукало Натал1я Вадим1вна, декан факультету

м1жнародно1 економ1ки, д.е.н., проф., заступник голови галузево!' конкурсно!' 
KOMiciT;

(096) 351-92-01 -  Трифонова Ольга Дмитpiвнa, заступник декана з 
науково!' робота факультету м1жнародно!' економ1ки, доцент кафедри 
м1жнародно!' економ1ки i свп:ових ф1нанс1в, к.е.н., секретар галузево!' 
конкурсно!' KOMicii';

Електронний вар1ант конкурсних наукових роб1т надсилати за адресою: 
KonkursEU@fme.dnulive.dp.ua.

Проректор з науково! робота, 
голова галузево! конкурсно! komici С Л. Оковитий

/!
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