
 

 

Шановні колеги! 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1179 від 

05.11.2021 р. "Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році" 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова призначено 

базовим закладом вищої освіти з проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 н. р. за 

напрямом «Управління е-бізнесом та смарт-технологіями». 

Термін подання наукових робіт здобувачів вищої освіти (не більше трьох 

робіт від ЗВО) для участі у ІІ турі Конкурсу – до 15 лютого 2022 року (дата 

відправлення встановлюється за поштовим штепмелем). 

ІІ тур Конкурсу проводиться у два етапи: 

І) До 21 березня 2022 р. – рецензування наукових робіт галузевою 

конкурсною комісією та відбір робіт для участі у ІІ турі ; 

ІІ) 4 квітня 2022 р. – підсумкова науково-практична конференція у режимі 

відеоконференції (захист робіт претендентами на перемогу). 

Наукові роботи оформлюються згідно «Положення про Всеукраїнський 

конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей»: 

• 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; 

•      у наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях 

патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового 



керівника, найменування ЗВО замінюються шифром (шифр не більше двох 

слів). Матеріали, копії яких не надано в комплекті роботи, не зараховуються 

рецензентами та галузевою конкурсною комісією. 

Наукові роботи подаються в друкованому та електронному вигляді. Назва 

файлу з роботою має містити тільки шифр роботи (слід врахувати всі особливості 

написання літер і знаків). 

В електронному форматі роботи відправляйте на e-mail 

irinamk86@gmail.com з обов’язковим зазначенням теми листа «Конкурс 

Управління е-бізнесом та смарт-технологіями». 

В окремому запечатаному пакеті під шифром подаються відомості про 

автора  (авторів), наукового керівника роботи (додаток 1 до Положення). 

Друковані версії робіт з обов’язковим зазначенням «Конкурс Управління 

е-бізнесом та смарт-технологіями» надсилайте на адресу: 54007, проспект 

Героїв України, 9, м. Миколаїв, Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова, кафедра менеджмент. 

Наукові роботи авторів, запрошених на конференцію, а також визначених 

переможців Конкурсу оприлюднюються на веб-сайті Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова як базового ЗВО. 

Контактна інформація:  

відповідальний секретар – Крамаренко Ірина Сергіївна, д.е.н., професор 

кафедри менеджменту, тел. (096) 414-62-92. 

 

 

 

З повагою, оргкомітет 
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Додаток 1 
до Положення про 

Всеукраїнський 

конкурс студентських 

наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей 

(пункт 6 розділу IІІ) 
 

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 

___________________________________  

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 ___________________  
 

Науковий керівник ________________      _____________________ 

     
(підпис)                                      (прізвище та ініціали) 

Автор роботи  ________________      _____________________ 

     
(підпис)                                       (прізвище та ініціали) 

Рішенням конкурсної комісії __________________________________________ 

                      
(найменування  вищого навчального закладу) 

Студент(ка) ______________________________ рекомендується для участі     

   
                   (прізвище, ініціали)  

у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ________ 
    ______________________________________________________________________________________________________ 
                                                              (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

 

Голова конкурсної комісії  ____________             _______________________ 
             (підпис)                                                   (прізвище, ініціали) 

  ____  ____________________20 __ року 
 


