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ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію і проведення в Одеському державному 

університеті внутрішніх справ 1 туру конкурсу наукових 

робіт здобувачів вищої освіти у 2018 році 

 

1. Загальні положення 

 

Конкурс на кращу наукову роботу здобувачів вищої освіти (далі 

Конкурс) проводиться відповідно до Положення про конкурс наукових робіт 

курсантів, слухачів і студентів вищих навчальних закладів МВС України, 

затвердженого наказом МВС України від 26.01.2008 № 33 «Про організацію 

та проведення конкурсів».  

Метою Конкурсу є підвищення якісного рівня підготовки наукового 

резерву, підтримка та розвиток творчих здібностей курсантів, студентів та 

здобувачів ступеня вищої освіти «магістр», залучення їх до наукової роботи 

та проведення досліджень з актуальних проблем діяльності правоохоронних 

органів, розвитку суспільства і держави. 

Конкурс проводиться у два тури. 

1 тур Конкурсу на базі Одеського державного університету 

внутрішніх справ проводиться у два етапи: 

перший етап – рецензування робіт (форма рецензії – додаток 4); 

другий етап – засідання конкурсної комісії. 

 

ІІ. Порядок проведення 1 туру Конкурсу 

 

На Конкурс подаються наукові роботи курсантів, студентів і 

здобувачів ступеня вищої освіти «магістр», у тому числі відповідно 

переоформлені курсові та дипломні роботи, що є самостійно проведеними 

дослідженнями з актуальних проблем розвитку суспільства, держави, 

окремих галузей науки і техніки, діяльності правоохоронних органів, якщо 

вони містять наукову новизну та їх результати можуть бути використані в 

освітньому процесі чи практичній діяльності правоохоронних органів. 

Наукова робота подається разом із відгуком наукового керівника або 

науково-педагогічного працівника кафедри, на якій вона була виконана. 

На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні 

змагання та здобули призові місця, були удостоєні премій НАН України, 

галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ. 

Конкурс проводиться за номінаціями, які визначають тематику 

наукових робіт: 

 - кримінально-правова;  



- кримінальний процес, криміналістика та судова експертиза; 

 - адміністративно-правова; 

- цивільно-правова; 

- державно-правова; 

- суспільні науки; 

- оперативно-розшукова діяльність; 

- службова бойова діяльність сил охорони правопорядку; 

- юридична психологія; 

- військові науки; 

- національна безпека; 

- безпека державного кордону; 

- цивільна оборона; 

- пожежна безпека; 

- інформаційні технології та інформаційна безпека. 

 

ІІІ. Вимоги до оформлення роботи 

 

На Конкурс подаються наукові роботи в одному примірнику, виконані 

державною мовою та оформлені за такими вимогами:  

1. Структура наукової роботи повинна передбачати зміст, вступ, 

основну частину, висновки та список використаних джерел (оформлені 

відповідно до встановлених вимог).  

2. Для забезпечення неупередженого рецензування поданих на участь 

у 1 турі Конкурсу наукових робіт на титульному аркуші наукової роботи не 

вказуються прізвище, ініціали автора (авторів) та наукового керівника 

наукової роботи, а зазначається лише вищий навчальний заклад, де 

навчається автор, тема роботи та рік її написання (додаток 1). 

3. Текст роботи друкується шрифтом Times New Roman; міжрядковий 

інтервал – 1,5; кегль – 14; з одного боку аркуша паперу формату А4 

(210 х 297 мм) з полями: верхнє, нижнє, ліве – не менше 20 мм, праве – не 

менше 10 мм. Наукова робота не має перевищувати 35 аркушів основного 

тексту без урахування додатків. Сторінки нумеруються у верхньому правому 

кутку сторінки. Титульний аркуш наукової роботи оформлюється відповідно 

до встановлених вимог і не нумеруються. 

До кожної наукової роботи додається: 

 1. анотація наукової роботи (додаток 2); 

 2. відомості про автора та наукового керівника (заповнюється лише 

перша частина бланка, що закінчується підписами автора та наукового 

керівника ) (додаток 3); 

3. відгук наукового керівника про ступінь самостійності виконаної 

роботи (у довільній формі); 

4. зовнішня рецензія фахівця (може бути додана у довільній формі); 

5. акт про впровадження результатів дослідження, копії патентів, 

публікацій автора тощо (за наявності надаються у додатках). 



Анотація, відомості про автора та наукового керівника, відгук 

наукового керівника, зовнішня рецензія фахівця не підшиваються до роботи. 

Представлення макетів і натуральних зразків не допускається. 

Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути 

скомпоновані на аркуші формату А4. 

Роботи оцінюються за рейтинговим принципом у такий спосіб: 

 - актуальність теми дослідження, характеристика об’єкта, предмета, 

мети і завдань дослідження – дог 15 балів; 

- застосування методів, які відповідають сучасним досягненням науки 

– до 10 балів; 

- наукова новизна – до 20 балів; 

- можливість практичного використання результатів наукової 

роботи / теоретична значущість роботи – до 15 балів; 

- належне теоретичне обґрунтування проблеми дослідження – до 10 

балів; 

- використання сучасних джерел, наявність наукових публікацій – до 

10 балів; 

- за тематикою наукової конкурсної роботи – до 10 балів; 

- наявність актів впровадження результатів роботи у практичну 

діяльність, законотворчий та освітній процес, патентів – до 10 балів; 

Разом (максимальна кількість) – 100 балів. 

Наукові роботи здобувачів вищої освіти розглядає конкурсна комісія, 

створена наказом ректора університету. 

За результатами першого туру формується рейтинговий список 

наукових робіт і конкурсна комісія приймає рішення про визначення кращих 

наукових робіт та направлення їх (не більше однієї за номінацією) для участі 

у ІІ турі Конкурсу. 

Автори наукових робіт, визнаних кращими, заохочуються до Дня 

науки. 

Витрати на проведення І туру Конкурсу, а також витрати на 

пересилання робіт для участі у другому турі здійснюються за кошти 

університету. 

Результати І туру Конкурсу відображаються на офіційному сайті 

університету. 

 

 

Начальник відділу 

організації наукової роботи 

підполковник поліції                    Н.В. Домброван 


