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ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс наукових робіт курсантів, слухачів і студентів  

Одеського державного університету внутрішніх справ  

(згідно з Наказом МВС від 26.01.2008 № 33) 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про конкурс наукових робіт курсантів, слухачів і 

студентів Одеського державного університету внутрішніх справ (далі – 

Положення) регулює організацію та порядок проведення щорічного конкурсу 

наукових робіт (далі – Конкурс) курсантів, слухачів і студентів Одеського 

державного університету внутрішніх справ (далі – Університет). 

1.2. Головними завданнями Конкурсу є залучення курсантів, слухачів і 

студентів Університету до наукової роботи й науково-дослідницької 

діяльності, підтримка обдарованої молоді, яка виявила здібності до наукової 

роботи, створення в Університеті творчої атмосфери та умов для 

інноваційного розвитку, проведення досліджень актуальних проблем 

розвитку суспільства і держави та діяльності органів внутрішніх справ. 

1.3. Організація проведення Конкурсу покладається на відділ організації 

наукової роботи Одеського державного університету внутрішніх справ (далі – 

ВОНР). 

1.4. Конкурс оголошується кожного навчального року відповідним 

розпорядженням ректора Університету, яким визначаються строки 

проведення та затверджується склад конкурсної комісії. 

1.5. До участі в Конкурсі приймаються наукові роботи курсантів, 

слухачів і студентів, що є самостійно проведеними дослідженнями 

актуальних проблем суспільства, держави, окремих галузей науки і техніки, 

діяльності правоохоронних органів, якщо вони містять наукову новизну та 

результати яких можуть бути використані в навчальному процесі чи 

практичній діяльності. 

1.6. Конкурс оголошується в жовтні, а його підсумки підводяться не 

пізніше квітня. 

1.7. За рішенням керівництва Університету Конкурс може 

оголошуватися до визначних дат, подій. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює конкурсна комісія в 

такому складі: голова (ректор Університету), заступник голови (перший 

проректор Університету), секретар (науковий співробітник ВОНР, що 
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відповідає за організацію науково-дослідницької діяльності курсантів, 

слухачів і студентів Університету), члени конкурсної комісії (провідні 

науковці Університету). 

2.2. Конкурсна комісія: проводить організаційну роботу з підготовки і 

проведення Конкурсу; забезпечує дотримання умов і термінів проведення 

Конкурсу, порядку визначення переможців, їх заохочення; визначає номінації 

проведення Конкурсу; здійснює оцінювання конкурсних робіт відповідно до 

визначених Положенням критеріїв. 

2.3. Голова конкурсної комісії керує роботою з організації проведення 

Конкурсу, здійснює розподіл доручень між його членами. 

Заступник голови конкурсної комісії за відсутності голови виконує 

його обов’язки. 

Секретар конкурсної комісії забезпечує ведення належної документації. 

2.4. Засідання конкурсної комісії проводить голова або за його 

дорученням заступник голови. 

2.5. У складі конкурсної комісії можуть створюватися секції за 

номінаціями, які визначають тематику наукових робіт: кримінально-правова; 

адміністративно-правова; цивільно-правова; державно-правова; оперативно-

розшукова та спеціальна діяльність правоохоронних органів; суспільні науки. 

2.6. Підсумки Конкурсу підводяться на щорічній звітній науково-

практичній конференції, присвяченій Дню науки. 

2.7. За результатами проведення Конкурсу конкурсна комісія може 

приймати рішення про направлення робіт (не більше однієї за номінацією) для 

участі в конкурсах наукових робіт, що проводяться на базі вузів МВС України. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕННЯ І РОЗГЛЯДУ РОБІТ  

КОНКУРСНОЮ КОМІСІЄЮ 

 

3.1. На Конкурс подаються наукові роботи, оформлені машинописним 

способом за допомогою комп’ютера на одній сторінці аркуша білого паперу 

формату А 4 (210х297 мм). Рекомендується використання шрифту Times New 

Roman текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим 

інтервалом. Береги: верхній, нижній – 20 мм, правий – 15 мм, лівий – 30 мм. 

Щільність друкованого тексту повинна бути однаковою, обсяг основного 

тексту роботи має складати 30-35 сторінок. Література повинна бути 

оформлена відповідно до наказу ВАК України від 26.01.2008 № 63. 

До наукової роботи додається: заявка (додаток 1); анотація наукової 

роботи (додаток 2); рецензія на конкурсну роботу вченого-фахівця з даного 

наукового напряму; відгук наукового керівника; витяг з протоколу засідання 

кафедри про рекомендацію роботи до участі в Конкурсі. 

За наявності додаються акти впровадження результатів роботи, копії 

статей автора тощо. 

3.2. На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені 

курсові роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», 

«магістр», якщо вони містять наукову новизну або передбачається їх 
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впровадження в практику, навчальний процес. 

3.3. Кожен учасник може подати на Конкурс одноразово одну 

конкурсну роботу. 

3.4. Представлені на Конкурс наукові роботи не повертаються. 

3.5. Роботу, яку подано з порушенням вимог Положення, конкурсна 

комісія повертає автору або науковому керівникові. 

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ ТА ЇХ 

НАГОРОДЖЕННЯ 

 

4.1. Визначення кращих робіт здійснюється конкурсною комісією на 

підставі вивчення роботи та шляхом відкритого обговорення кожної роботи 

на засіданні конкурсної комісії. 

4.2. Роботи оцінюються за рейтинговим принципом у такий спосіб: 

- актуальність теми дослідження та наукова новизна – 10 балів; 

- характеристика об’єкта, предмета, мети і завдань дослідження – 15 

балів; 

- застосування методів, які відповідають сучасним досягненням науки, 

– 20 балів; 

- належний теоретичний рівень і глибина практичного аналізу 

проблеми – 25 балів; 

- можливість практичного використання результатів наукової роботи – 

20 балів; 

- уміння користуватися відповідним понятійно-категоріальним 

апаратом – 10 балів; 

- разом (максимальна кількість) – 100 балів. 

Загальна підсумкова оцінка конкурсної роботи визначається як середня 

арифметична. Кращою вважається робота, яка одержала найбільшу кількість 

підсумкових балів. 

4.3. На підставі рішень конкурсної комісії ВОНР готує наказ про 

заохочення переможців конкурсу та наукових керівників. 

 

 


