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Відповідно до наказу № 1179 від 05.11.2021 р. Міністерства освіти і науки України «Про 
проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 
2020/2021 навчальному році» навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»  
Харківського національного університету імені   В.Н. Каразіна призначено базовим закладом вищої освіти з 
проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 
«Банківська справа».  

Запрошуємо здобувачів вищої освіти взяти участь у ІІ-му турі Конкурсу зі спеціалізації «Банківська 
справа» 

Термін надання робіт на конкурс: 
Подання студентських наукових робіт - до 15 лютого 2022 р. 
Подання наукових робіт здійснюється через реєстрацію шляхом завантаження наукової роботи та 

відомостей про автора/авторів за посиланням: «Реєстрація online». Для завантаження файлів потрібно 
мати Google-акаунт. 

Терміни проведення конкурсу: 
- перший етап – заочний – рецензування робіт (до 15.03.2021 р.). За рішенням галузевої конкурсної комісії 

визначаються наукові роботи, автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну 

відеоконференцію. Всі наукові роботи будуть перевірені на наявність запозичень та при порушенні 

академічної доброчесності будуть відхилені від участі у Конкурсі; 
- за результатами рецензування (до 26.03.2021 р.) буде сформовано та оприлюднено на веб-сайті 

інституту  http://kbi.karazin.ua/vseukraynskij-konkurs-zi-specialnosti-bankivska-sprava/: рейтинговий список 
наукових робіт; списки запрошених для участі у відеоконференції та їхні наукові роботи; рецензії на всі 
наукові роботи, подані на Конкурс;  

- другий етап – захист наукових робіт у форматі підсумкової науково-практичної відеоконференції 
(09.04.2021 р.). За результатами проведення підсумкової науково-практичної відеоконференції галузева 
конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможців Конкурсу. 

Вимоги до учасників: 
- студенти ЗВО (особи, що є студентами на дату подання роботи); 
- допускається співавторство у кількості не більше двох осіб; 
- кількість робіт від одного ЗВО не більше 3-х робіт. 

Вимоги до оформлення наукових робіт та пакет документів учасника: 
Наукові роботи, повинні бути оформлені відповідно до «Положення про Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого наказом Міністерства освіти 
і науки України від 18 квітня 2017 р. №605. 
- на Конкурс надаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів, які повинні бути пошуковими 

за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів; 

- 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; 

- на Конкурс надається наукова робота в форматі PDF (назва файлу – шифр роботи (не більше 2-х 
слів)), сформована на аркушах А4 з титульним аркушем (зразок додається), текст шрифтом Times New 
Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм. 
Наукова робота повинна бути виконана українською мовою, мати анотацію (зразок додається), назву, 
зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури, додатки (за наявності). Загальний обсяг 
роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел; 

- у додатках до наукової роботи за наявності розміщуються відскановані наукові статті, тези доповіді, 
акти впровадження наукових досліджень за тематикою наукової роботи;   

- у наукових роботах, у тому числі в копіях актів впровадження, наукових статей, тез доповідей тощо, 
прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу 
замінюються шифром   (шифр - не більше 2-х слів). 

- окремо до роботи додаються «Відомості про автора/авторів роботи та наукового керівника» (згідно 
зразка), за підписом голови конкурсної комісії ЗВО/рекомендації Вченої ради ЗВО, де обов’язково 
зазначаються вихідні данні публікацій та впроваджень (за їх наявності) та відскановані сторінки з 
вихідними даними статей, тез доповідей, актів впровадження. Файл в форматі PDF (назва файлу – 
прізвище автора/авторів). 

 
У разі виникнення додаткових питань просимо звертатися на електронну адресу 

skorikova.irina@karazin.ua та  за телефоном (066) 768-13-82 – секретар конкурсу Скорікова Ірина Георгіївна.
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ЗРАЗОК ТИТУЛКИ 
 

 

 

ШИФР (не більше двох слів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА РОБОТИ 



АНОТАЦІЯ 

 

Анотація на наукову роботу під шифром      “_____________________” 

 

У анотації наукової роботи 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.  

 



В І Д О М О С Т І 

про автора (авторів) 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  

ДВНЗ «Університет банківської справи»  

4. Місце роботи, телефон, е-mail 

______________________________ 

5. Факультет (інститут)_______________ 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)

 

 

9. Телефон, е-mail ___________________  
 

Згодні на обробку персональних даних   

 

Науковий керівник ________________      _____________________ 

     
(підпис)                                      (прізвище та ініціали) 

Автор роботи  ________________      _____________________ 

     
(підпис)                                       (прізвище та ініціали) 

Рішенням  конкурсної  комісії   _________________________________________ 

                      
            (закладу вищої освіти) 

Студент(ка) ________________________________________________________  
                                                                                                             (прізвище, ініціали)

 

рекомендується для участі у  ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з _________________________________________________________________________________ 
                                                              (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

__________________________________________________________________ 
 

 

Голова конкурсної комісії    ____________                        _____________________ 
             (підпис)                                                                                  (ПІБ) 

 « ____»  ____________________20 ____ року 
 

 

 


