Миколаївський національний аграрний
університет запрошує взяти участь у
ІІ турі
Всеукраїнського
конкурсу
студентських наукових робіт (далі –
Конкурс) зі спеціалізації «Страхування»
(наказ Міністерства освіти і науки
України № 1271 від 04 жовтня 2019 року),
який відбудеться в університеті з лютого
2020 року по квітень 2020 року.
Голова
галузевої конкурсної комісії,
перший проректор, професор

Роботи необхідно направити на адресу
Миколаївського національного аграрного
університету до 15 лютого 2020 року
включно
(термін
відправки
робіт
встановлюється за поштовим штемпелем).

❑
❑

Д.В. Бабенко

Умови проведення Конкурсу
У Конкурсі можуть брати участь
студенти, які здобувають вищу освіту за
освітнім ступенем бакалавра та магістра.
Конкурсна комісія Вашого закладу вищої
освіти обирає не більше трьох кращих
наукових
робіт
зі
спеціалізації
«Страхування».
На Конкурс подаються оформлені
відповідно до вимог наукові роботи з
актуальних проблем, які є пошуковими за
характером, впроваджені у виробництво або
освітній процес.
Одна наукова робота може мати не
більше двох авторів за наявності у них
спільних з теми наукової роботи матеріалів
та одного наукового керівника.
Не приймаються роботи, які подавалися
на інші конкурси, були удостоєні нагород
НАН України та органів державної влади.

ІІ тур Конкурсу буде проведено у два
етапи:
перший етап – заочний – рецензування
робіт (до 20.03.2020 р. включно);
другий етап – очний – у форматі
підсумкової
науково-практичної
конференції (до 17.04.2020 р. включно).

За результатами рецензування до
27.03.2020 р. включно буде сформовано та
оприлюднено на веб-сайті університету
https://www.mnau.edu.ua:
❑ рейтинговий список наукових робіт;
❑ списки запрошених для участі у
конференції та їхні наукові роботи;
❑ рецензії на всі наукові роботи, подані
на Конкурс.
Роботи надсилати за адресою:
Миколаївський національний аграрний
університет, вул. Георгія Гонгадзе, 9,
м. Миколаїв, 54020.
E-mail: kon-insurance@mnau.edu.ua
Контактні телефони:
(0512)-58-05-95 – НДВ МНАУ;
(0512)-58-03-25 – кафедра фінансів,
банківської справи та страхування;
(097)-854-75-07 – секретар.
Секретар галузевої конкурсної комісії:
Мельник Ольга Іванівна – канд. екон. наук,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та
страхування.

Вимоги до оформлення конкурсних
робіт:
1. Наукові роботи здобувачів вищої
освіти, які беруть участь у Конкурсі,
надсилаються в друкованому вигляді та на
електронних носіях у супроводі таких
документів:
❑ анотація, у якій зазначено актуальність,
мету, завдання, використану методику
дослідження
та
загальну
характеристику роботи;
❑ відомості
про автора (авторів) і
наукового керівника (Додаток 1 до
Положення про Всеукраїнський конкурс
студентських наукових робіт з галузей
знань і спеціальностей, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки
України № 605 від 18 квітня 2017 року),
завірені печаткою ЗВО;
❑ згода на обробку персональних даних
відповідно до вимог Закону України
«Про захист персональних даних»;
❑ CD-диск із записом наукової роботи
одним файлом та анотації під шифром
(назви файлів: наукова робота_шифр;
анотація_шифр; розширення файлів
.doc, .docx).
2. У наукових роботах, а також в інших
документах, що подаються на Конкурс,
прізвища, ініціали автора (авторів) та
наукового керівника, найменування закладу
вищої освіти замінюються шифром (шифр не більше двох слів).

3. Відомості про автора (авторів) і
наукового керівника роботи надаються в
окремому закритому пакеті під тим же
шифром.

повідомленням учасника та конкурсної
комісії відповідного закладу вищої освіти
про цей факт.

4. На титульному аркуші розміщуються
тільки назва роботи та шифр.

8. У
випадку
надання
робіт
з
порушенням
вимог,
встановлених
Положенням про Всеукраїнський конкурс
студентських наукових робіт з галузей знань
і спеціальностей, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України № 605
від 18 квітня 2017 року, конкурсна галузева
комісія має право не допустити до участі у
Конкурсі та зняти роботу з розгляду.

5. На Конкурс надаються зброшуровані
екземпляри наукових робіт здобувачів вищої
освіти, надруковані з одного боку аркуша
формату А4, текст друкується 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 назву, зміст, вступ, розділи, висновки,
список використаної літератури та анотацію.
Загальний обсяг роботи не повинен
перевищувати 30 сторінок без урахування
додатків та переліку літературних джерел.
Креслення та ілюстрації, що додаються до
роботи, повинні бути скомпоновані на
аркуші формату А3 або А4.
6. До
наукової
роботи
можуть
додаватися
акти
про
впровадження
результатів наукової роботи у виробництво
або в освітній процес, копії наукових статей.
7. Всі наукові роботи, що подаються на
Конкурс, під час рецензування будуть
перевірятися
на
виявлення
ознак
академічного плагіату. У разі підтвердження
факту академічного плагіату галузева
конкурсна комісія має право зняти
відповідну наукову роботу з Конкурсу з

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
ТА СТРАХУВАННЯ

Схема проїзду до університету:

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

❑

❑

від
залізничного
вокзалу:
маршрутне таксі № 8, 21 до
зупинки «Аграрний університет»
від центрального автовокзалу:
маршрутне таксі № 8, 20, 21, 31
до
зупинки
«Аграрний
університет»

Чекаємо на Вашу участь у
Конкурсі!
2

про ІІ тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт
з галузі знань 07 «Управління та
адміністрування»,
спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»
зі спеціалізації «Страхування»
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