
                               
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення Обласного конкурсу наукових робіт учнів 9-11 класів 

загальноосвітніх, професійних та вищих навчальних закладів І-ІІ 
рівнів акредитації  

«Розвиток сучасного підприємництва» 
 

І. Загальні положення 

1.1. Обласний конкурс наукових робіт учнів 9-11 класів загальноосвітніх, 
професійних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації  (далі - 
Конкурс) проводиться щорічно з метою активізації наукової роботи учнів як 
найважливішої складової виховання та формування фахівців нового типу, 
залучення молодих дослідників до участі у науково-дослідній діяльності 
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. 
Бекетова за сприяння та підтримки Департаменту науки і освіти Харківської 
обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради та Департаменту 
освіти Харківської міської ради. 

 

1.2. Основними завданнями Конкурсу є: 
виявлення та розвиток обдарованих учнів 9-11 класів загальноосвітніх, 

професійних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, сприяння 
реалізації їх науково-дослідницьких здібностей; стимулювання творчого 
самовдосконалення учнівської молоді;формування сучасного творчого 
покоління молодих науковців;пропаганда передових досягнень науки, техніки 
та інноваційних технологій;активізація науково-дослідної роботи серед 
учнівської молоді. 

1.3. У Конкурсі можуть брати участь учні 9-11 класів загальноосвітніх, 
професійних, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та 
позашкільних навчальних закладів міста Харкова та Харківської області. 

1.4. Конкурс проводиться у Харківському національному університеті 
міського господарства імені О.М. Бекетова на базі кафедри економіки 
підприємства, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку. 



1.5. Напрями досліджень, за якими подаються конкурсні роботи: 

 образ сучасного підприємця; підприємництво і суспільний прогрес; 
управління підприємством; управління та мотивація персоналу.  

1.6. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних 
здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних 
даних". 

 
 

ІІ. Керівництво Конкурсом 
 

2.1. Засновником Конкурсу є Харківський національний університет 
міського господарства імені О.М. Бекетова за підтримки Департменту науки і 
освіти Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради 
та Департаменту освіти Харківської міської ради. 

2.2. Контроль за організацією конкурсу, проведенням та дотриманням 
вимог цього Положення здійснює організаційний комітет. 

2.3. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює кафедра 
економіки підприємства, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку 
ХНУМГ імені О.М.Бекетова. 

2.4. До складу конкурсної комісії входять науково-педагогічні працівники 
вищих навчальних закладів, педагогічні представники закладів загальної 
середньої освіти, професійних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації, представники наукових установ, підприємств, громадських 
організацій тощо (за згодою). 

 
ІІІ. Вимоги до наукових робіт 

 
3.1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи учнів 

(не більше 2 авторів) за напрямами досліджень, що наведені в пункті 1.5. 
 
3.2. Наукові роботи учнів, 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. 

3.3. Наукові роботи учнів виконуються під керівництвом наукового 
керівника, який є педагогічним працівником загальноосвітніх, професійних та 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,позашкільних навчальних 
закладів або науково-педагогічним працівником вищого навчального закладу.   

3.4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог: 



текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, 
кегль 14, аркуш формату А4; 

обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без 
урахування додатків; 

робота повинна мати назву і зміст (план), а також список використаної 
літератури; 

до наукової роботи додаються копії наукових статей, тез автора тощо (за 
наявності); 

графічний матеріал, що додається до роботи, повин бути скомпонован на 
аркуші формату А4 та подан у додатках. 

3.5. Наукові роботи виконуються українською мовою. 

3.6. Наукові роботи виконуються з дотриманням принципів академічної 
доброчесності.  

3.7. Разом з науковою роботою подаються відомості про автора (авторів), 
наукового керівника роботи ( див. Додаток 1). 

3.8. Якщо учнівську наукову роботу подано на Конкурс з порушенням 
вимог цього розділу, Конкурсна комісія повертає її авторам (із зазначенням 
причини). 

 
IV. Порядок проведення Конкурсу та розгляду наукових робіт 

 
4.1. Учасники разом зі своїми науковими керівниками подають наукові 

роботи на розгляд конкурсної комісії до 01 березня, надсилаючи на адресу 
Організаційного комітету конкурсу: 

61002, Україна, місто Харків, вулиця Маршала Бажанова, 17, ХНУМГ 
імені О.М. Бекетова, кафедра ЕПБАРР, каб. 425 (ЦК) 

Консультаційні телефони: 

асистент кафедри ЕПБАРР – Кухтін Катерина Валеріївна +38(050) 
9110043, +38(067)9206510 

доцент кафедри ЕПБАРР – Гнатченко Євгенія Юріївна +38(096)3473826 

4.2. Конкурсна комісія відбирає учнівські наукові роботи, які 
відповідають зазначеним вище вимогам та запрошує (надсилає офіційні 
запрошення) учнівську молодь та їх наукових керівників на підсумковий форум 
Обласного конкурсу  «Розвиток сучасного підприємництва», який проводиться 
у квітні кожного навчального року (у 2017-2018 н.р. – 18 квітня 2018 року). 

4.3. Підсумковий форум проводиться у вигляді публічного захисту 
учнівських наукових робіт. 



4.4. Конкурсна комісія на підсумковому форумі на підставі відкритого 
обговорення учнівських наукових робіт більшістю голосів приймає рішення 
щодо визначення кращих наукових робіт. За рівної кількості голосів членів 
конкурсної комісії голос голови є вирішальним. 

Кращі учнівські наукові роботи буде відзначено грошовими преміями, 
цінними подарунками, а також сертифікатами.  

Автори учнівських наукових робіт, які не брали участі у підсумковому 
форумі, не може бути претендентом на нагородження. 

4.5. Конкурсна комісія веде реєстр учнівських наукових робіт з метою 
виключення можливості повторного подання їх на Конкурс. 

4.6. Конкурсна комісія заповнює звіт про проведення Конкурсу, у тому 
числі протокол засідання Конкурсної комісії (див. Додаток 2) та статистичну 
довідку (див. Додаток 3) 

4.7. Документація з проведення Конкурсу зберігається у ХНУМГ імені 
О.М. Бекетова протягом трьох років. 

 
 

V. Відзначення переможців Конкурсу 
5.1. Підсумки проведення Конкурсу та перелік переможців, відзначених 

грошовими преміями, цінними подарунками та сертифікатами, затверджується 
протоколом засідання конкурсної комісії. 

 
VI. Апеляційна комісія. Подання та розгляд апеляцій 

6.1. Для забезпечення об'єктивного проведення Конкурсу Організаційним 
комітетом створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої 
затверджуються наказом Департаменту науки і освіти Харківської 
облдержадміністрації. Членами апеляційної комісії можуть призначатися 
науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, педагогічні 
представники закладів загальної середньої освіти, професійних та вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, представники наукових установ, 
підприємств, громадських організацій тощо (за згодою). 

6.2. Учасники Конкурсу можуть протягом десяти днів після оголошення 
результатів підсумкового форуму подати заяву в письмовій формі апеляційній 
комісії щодо необ’єктивності оцінювання захисту наукової роботи. 

6.3. Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів з дня надходження 
заяви ухвалює рішення, що фіксується у протоколі її засідання (див. Додаток 4), 
та надає його заявнику. 

VII. Фінансування Конкурсу 
7.1. Витрати на пересилання учнівських робіт до Організаційного 

комітету Конкурсу здійснюються за рахунок загальноосвітніх, професійних та 



вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та позашкільних навчальних 
закладів. 

7.2. Матеріально-технічне забезпечення Конкурсу та проведення 
підсумкового форуму здійснюється за рахунок інших джерел (спонсорські 
кошти), не заборонених законодавством України. 

 

 

Додатки 
Додаток 1. Відомості про автора та наукового керівника учнівської 

наукової роботи. 
Додаток 2. Протокол засідання Конкурсної комісії. 
Додаток 3. Статистична довідка. 
Додаток 4. Протокол засідання апеляційної комісії Конкурсу. 
 
Розробники 
Доктор економічних наук, професор Жихор Олена Борисівна 
Доктор економічних наук, професор Димченко Олена Володимирівна 
Кандидат економічних наук, доцент Гнатченко Євгенія Юріївна 

  



 Додаток 1 
до Положення про проведення 
конкурсу учнівських наукових робіт 
«Розвиток сучасного підприємництва» 

 
ВІДОМОСТІ  

про автора та наукового керівника учнівської наукової роботи 
 

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 
середнього навчального закладу, у якому 
навчається автор 
___________________________________  

4. Місце роботи, телефон, е-mail 
______________________________ 

 5. Посада  _____________________ 
6. Клас (рік навчання)________________ 6. Науковий ступінь  ____________ 
7. Результати роботи опубліковано 
___________________________________  
                            (рік, місце, назва видання) 

7. Вчене звання  ________________ 

8. Результати роботи впроваджено 
___________________________________  
                         (рік, місце, форма  впровадження) 

8. Місце проживання, телефон 
______________________________ 

9. Місце проживання, телефон, е-mail 
___________________________________ 

 

 
Науковий керівник ________________ 

(підпис) 
__________________  

(прізвище та ініціали) 

 
Автор роботи ________________ 

(підпис) 
__________________ 

(прізвище та ініціали) 
 
Директор школи                                 ________________                   __________________ 
                                                                                                            (підпис)                                                           (прізвище, ініціали) 

 
 
 
 
М.П. ___ __________________20 __ року 
 

 
  



 Додаток 2 
до Положення про проведення 
конкурсу учнівських наукових робіт 
«Розвиток сучасного підприємництва» 
 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

Конкурсної комісії Конкурсу 
 

 
від ____ ___________ 20 __ року 

 
Конкурсна комісія здійснила відкритий захист учнівських наукових 

робіт, що надійшли з ____ загальноосвітніх навчальних закладів.  
На підсумковому форумі виступило ____ учнів з _____ загальноосвітніх 

навчальних закладів.     
На підставі відкритого обговорення наукових робіт та наукових 

доповідей учасників Конкурсна комісія вирішила визнати претендентами на 
нагородження: 
 
 

Горошові 
премії, цінні 
подарунки 

Прізвище, ім’я,  
по батькові 

учня (повністю) 

Прізвище, ім’я, 
 по батькові 

(повністю), посада 
наукового 
керівника 

Найменування 
середнього 

навчального закладу 
(повністю) 

1 2 3 4 
 
Голова Конкурсної комісії ___________ 

(підпис) 
_____________________ 

(прізвище та ініціали) 
Члени Конкурсної комісії: __________ 

(підписи) 
_____________________ 

(прізвища та ініціали) 
  
  
  
  

 
  



 Додаток 3 
до Положення про проведення 
конкурсу учнівських наукових робіт 
«Розвиток сучасного підприємництва» 
 

 
СТАТИСТИЧНА ДОВІДКА 

 
На Конкурс 20 __/20 __ н. р. надійшло _____ робіт ( ____ учнів-

авторів, ____ наукових керівників) з _____ загальноосвітніх навчальних 
закладів. 
 
 
№ 
з/п 

Найменування 
середнього 

навчального 
закладу 

(повністю) 

Загальна 
кількість 

робіт 

Кількість 
-авторів 

Представлені до 
нагородження 

Грошова 
премія 
І місце 

 

Грошова 
премія 
ІІ місце 

 

Грошова 
премія 

ІІІ місце 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Голова Конкурсної комісії ____________ 

(підпис) 
_________________ 

(прізвище та ініціали) 
Секретар конкурсної комісії ____________ 

(підпис) 
_________________ 

(прізвище та ініціали) 
 

  



 Додаток 4 
до Положення про проведення 
конкурсу учнівських наукових робіт 
«Розвиток сучасного підприємництва» 
 
 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

апеляційної комісії Конкурсу 

від ___ __________20___ року 
 

Апеляційна комісія розглянула учнівську наукову роботу 
___________________________________________________________________ 

(прізвище, імя  та по батькові) 
 

представлену на Конкурс відповідно до її заяви від___ ___ 20__ року та 
вирішила визнати, що учень ___________________________________________ 

                                                                                 (прізвище, імя та по батькові) 
 

 _________________________ на нагородження (зазначити). 
. 
 

 
Голова апеляційної комісії ___________ 

(підпис) 
_________________ 

(прізвище та ініціали) 
Члени апеляційної комісії ___________ 

(підписи) 
_________________ 

(прізвища та ініціали) 
 


