
Положення про конкурс наукових та інноваційних студентських робіт  

«Кращі з кращими. ДонНТУ»  
 

1. МЕТА КОНКУРСУ  

Мета конкурсу – розвиток науково-дослідницького потенціалу студентів, 

популяризація всеукраїнських та міжнародних освітніх програм серед студентів, 

заохочення до участі в них. 

Конкурс проводиться за такими напрямками: 

 Металургія, екологія, хімічні технології; 

 Інформаційні технології; 

 Зв'язок, комп'ютерно-інтегровані технології, електроніка; 

 Гірництво, енергетика; 

 Економіка та менеджмент, блок соціальних наук. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ  

Основними завданнями конкурсу є:  

 проведення відкритого конкурсу відповідно до розробленого положення про 

конкурс серед студентів І-IV-го курсу бакалавріату, І-ІІ-го курсу магістратури ДВНЗ 

«ДонНТУ» за всіма напрямами падготовки;  

 проведення оперативної, об'єктивної і відкритої експертизи заявлених 

інноваційних рішень і результатів науково-дослідницької діяльності студентів із 

залученням фахівців та компетентного конкурсного журі;  

 оцінка відібраних інноваційних проектів для визначення перспектив їх втілення 

та реалізації;  

 рекомендації щодо участі в міжнародних та всеукраїнських конкурсах, 

програмах для кращих конкурсантів (робіт). 

 

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ  

Учасниками конкурсу можуть стати студенти будь-якого курсу та форми навчання, що 

здобувають освіту в ДВНЗ «ДонНТУ». До участі в конкурсі допускаються студенти, 

громадяни України, яким у рік проведення конкурсу виповнилося не більше 35 років. 

  

4. ОРГАНІЗАТОРИ І РОБОЧІ ОРГАНИ КОНКУРСУ 

Організатори конкурсу Донецький національний технічний університет.  

Конкурсна комісія складається з голови, секретаря та членів. Члени конкурсної комісії 

– по два представники від кожного факультету.  

 

5. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ, ПОРЯДОК ЗАХИСТУ  

Конкурс реалізується в два етапи і складається з відбіркового (1-ий етап) та конкурсного 

(2-ий етап) етапів.  



 

Перший (відбірковий) етап  

На першому етапі проводиться індивідуальний конкурс серед студентів/проектів. 

Завданням першого відбіркового етапу конкурсу є попередній розгляд робіт та 

надання рекомендацій, щодо участі у другому етапі. На першому етапі конкурсант 

зобов’язаний представити роботу до журі без проведення попереднього захисту з 

наявною рецензією та презентацією. Висновки журі повинні бути доведені до відома 

конкурсантів не пізніше  26 листопада 2017 року. Прикінцевий термін подачі заявок та 

конкурсних робіт 23 листопада 2017 року. 

 

Другий (конкурсний) етап  

У другому етапі беруть участь студенти, що успішно пройшли перший етап, та мають 

рекомендації щодо подальшої участі.  Другий етап відбуватиметься 28 листопада 2017 

та проходитиме в форматі конференції з стендовими доповідями.  Результати та 

рекомендації будуть оголошені в той же день.  

  

Документи та порядок захисту конкурсних робіт 2-го етапу  

Для проведення захисту робіт, який відбудеться 28 листопада 2017 року необхідно 

надати організаторам документи, які відповідали б таким вимогам:  

1. Презентацію проекту в Power Point  (до 10 слайдів).  

2. Файл у форматі MS Word з описом проекту (об'єм – 10-30 сторінок). Опис проекту 

повинен включати назву проекту, інформацію про авторів, відомості про об'єкт 

дослідження або розробки, мета роботи, методи дослідження, аналоги даної 

розробки, отримані результати, їх актуальність і новизна.  

Рекомендується дотримуватися наступних напрямків при формуванні опису 

проекту:  

 мета і завдання роботи;  

 актуальність, мотивація та необхідність проведення дослідження/розробки; 

 науково-технічна новизна пропонованого проекту;  

 використані методи дослідження; 

 основні заплановані результати;  

 технології та необхідні фінансові витрати проекту.  

3. Титульна сторінка (форма додається).  

 

Вимоги до робіт/проектів 

. 

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 план, список використаної літератури та анотацію; 

 до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо (за 

наявності); 

Макети, натурні зразки на 1-й етап не подаються, але можуть бути використані для 

демонстрації отриманих результатів під час проведення захисту у другому етапі 

Наукові роботи виконуються українською мовою. 

 

АНОТАЦІЯ 

У анотації роботи зазначаються: 

 актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика 

дослідження; 

 загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, 

таблиць, використаних наукових джерел тощо). 

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у 

науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна 

становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному 

відмінку, друкуються у рядок, через кому. 

Текст анотації повинен бути лаконічним та відображати основний зміст роботи. 

Для полегшення рецензування робіт прохання до всіх авторів – разом з відомостями 

про автора (авторів) та наукового керівника додати  

назву наукового напрямку роботи 

 

6. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТІВ, ЯКІ БУДУТЬ ПРЕДСТАВЛЕНІ У КОНКУРСІ  

Конкурсний проект повинен бути дослідженням з обраної тематики, містити елементи 

наукової новизни, а також має бути придатним для практичного застосування. До 

інноваційного проекту можуть додаватися акти про впровадження, результати роботи, 

а також інша документація, яка позитивно характеризує наукову, практичну та 

інноваційну значимість проекту.  

У другому етапі конкурсанту буде надано до 5 хвилин для доповіді і до 5 хвилин для 

відповідей на запитання комісії. 

  

7. КРИТЕРІЇ СУДДІВСТВА  

Всі проекти будуть оцінюватися за восьма критеріями:  

1. Актуальність завдання – наскільки важливе значення має запропонований 

проект, тобто наскільки проект або впливає на дуже велику кількість людей, або 

дуже сильно впливає на невелику кількість людей;  

2. Інноваційність рішення – наскільки по-новому автори підходять до вирішення 

уже відомих проблем;  

3. Наукомісткість запропонованого рішення – наявність наукового дослідження в 

роботі, практичні та наукові результати, обґрунтованість підходів, що 

використані в роботі; 



4. Проектування – елегантність архітектури і вдалий поділ проблеми на логічні 

частини й модулі;  

5. Швидкість і практичність реалізації – наскільки швидко проект можна 

реалізувати і з його допомогою вирішити обговорювану проблему;  

6. Презентація – здатність представити загальну інформацію й описати контекст 

проекту, вказати, чим саме цікава ця проблема, дати опис проекту. Надзвичайно 

важливими є наочність і переконливість демонстрації. Належним чином 

оцінюються і здібності учасників, які будуть давати відповіді на запитання 

конкурсної комісії. 

7. Повнота, коректність та структурованість подання матеріалу. 

8. Ступінь самостійності виконання роботи. 

 

Кожному проекту необхідно поставити 6 оцінок від 0 до 9 балів за відповідними 

критеріями. На підставі отриманого протоколу та рецензій наукових керівників журі 

визначить роботи, які будуть рекомендовані для подальшої участі в всеукраїнських та 

міжнародних олімпіадах, проектах і конкурсах.  

 

8. ЗВІТНІСТЬ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Результати кожного етапу конкурсу повинні бути надані в вигляді таблиці результатів 

(таблиця 1 і таблиця 2 відповідно). 

 

Таблиця 1 – Підсумкові результати першого етапу конкурсу 

№ 
ПІБ 

конкурсанта 
Тема проекту Керівник 

Рекомендація щодо 
подальшої участі 

          

          

 

Таблиця 2 – Підсумкові результати другого етапу конкурсу 

№ 
ПІБ 

конкурсанта 
Тема проекту Керівник 

Конкурсний 
бал 

Рецензія 
Висновок 

комісії 

              

              

 

Результати та рекомендації для конкурсантів другого етапу конкурсу повинні бути 

оприлюднені в той же день, що проходили стендові доповіді. Всі результати повинні 

бути обговорені журі і підтверджені виписками з протоколів конкурсних комісій.  

 

 

 

 


