
Додаток 3 

до наказу НУЦЗ України 

від  16.03.2016 №  52 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Конкурс «Кращий виставковий науковий експонат» 

Національного університету цивільного захисту України 
 

1. Загальні положення 

1.1. Організатором конкурсу «Кращий виставковий науковий експонат» 

Національного університету цивільного захисту України (далі − Конкурс) є 

відділ організації науково-дослідної роботи науково-дослідного центру 

Національного університету цивільного захисту України. 

1.2. Конкурс проводиться з метою розвитку навчально-матеріальної та 

дослідницької бази університету, удосконалення виставкової та маркетингової 

діяльності в науково-технічній та освітній галузях. 

1.3. Основними завданнями Конкурсу є: 

 створення передових технологій; 

 підвищення рівня конкурентоспроможності науково-технічної 

продукції, створеної працівниками університету; 

 стимулювання творчої активності та ініціативи науково-педагогічних 

працівників, курсантів та студентів університету; 

 вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду кафедр та 

науково-дослідних лабораторій зі створення та трансферу передових  

технологій; 

 створення, оновлення та впровадження в навчально-виховний процес, 

виробництво, практичну діяльність новітніх засобів, пристроїв, технологій 

тощо;  

 створення банку розробок університету; 

 активізація роботи наукового товариства курсантів і студентів. 

1.4. У Конкурсі можуть брати участь як окремі науково-педагогічні 

працівники, так і авторські творчі колективи кафедр, науково-дослідних та 

навчальних лабораторій, підрозділів університету. 

1.5. Безпосереднє керівництво Конкурсом здійснює ректор університету. 

2. Порядок і термін проведення Конкурсу 

2.1. Конкурс проводиться щорічно в рамках Всеукраїнського фестивалю 

науки. 

2.2. Підведення підсумків Конкурсу здійснюється після проведення 

виставки експонатів до Дня науки за результатами роботи конкурсної комісії.  

2.3. Матеріали щодо участі в Конкурсі надаються до відділу організації 

науково-дослідної роботи науково-дослідного центру. 

3. Вимоги до експонатів, що подаються на Конкурс 

3.1. Загальні вимоги до експонатів, що подаються на виставку-конкурс. 



3.1.1. На Конкурс приймаються пристрої, макети, приладдя, 

експериментальні установки, засновані на мікроелектроніці або керовані за 

допомогою комп’ютера, програмні продукти, а також електронні підручники, 

навчальні посібники, словники, що повинні відповідати наступним вимогам. 

- актуальність – відповідність провідним тенденціям розвитку освіти і 

науки; експонати повинні відповідати напрямам підготовки фахівців та 

напрямкам наукових досліджень університету; 

- новизна та прогресивність – застосування нових технічних рішень, що є 

об’єктами авторського права, оригінальних моделей та методів, способів 

педагогічної та науково-дослідної діяльності; 

- достатній науково-технічний рівень виконання та презентабельності – 

всі експонати повинні мати презентабельний вигляд, високий рівень 

застосування комп’ютерної техніки або пристроїв, заснованих на 

мікроелектроніці; 

- практичне застосування – можливість практичного використання 

розробки при організації навчально-виховного процесу та науково-

дослідницької діяльності та рівень її впровадження; 

3.2. Подані на Конкурс роботи повинні мати опис (рекламний аркуш), 

виконаний на стандартних аркушах формату А-4, надрукованих комп'ютерним 

текстом через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman, 14. 

3.3. Не допускаються до участі в конкурсі експонати, які раніше 

представлялись на виставках університету. 

4. Вимоги до технічного оформлення матеріалів, що подаються на 

конкурс 

4.1. Матеріали подаються в друкованому та електронному вигляді. 

4.2. Комп’ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14 пт, Тіmеs 

New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, з одного боку білого паперу формату 

А-4.  

Поля: ліве, верхнє та нижнє – не менше 20 мм; праве – не менше 10 мм. 

Текстова частина має бути чорного кольору. 

Всі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються. Першою 

сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться.  

5. Підведення підсумків Конкурсу 

5.1. Для підведення підсумків конкурсу створюється конкурсна комісія, 

склад якої визначається наказом ректора. 

5.2. За підсумками Конкурсу визначаються переможці в номінаціях 

«Кращий виставковий експонат» та «Краще програмне забезпечення». 

5.3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та грошовими 

преміями. 

5.4. Кращі експонати рекомендуються до участі у Всеукраїнському 

виставковому форумі «Технології захисту», «ПожТех» та інших виставках.  
 

 



Додаток 1 

до Положення про конкурс  

«Кращий виставковий науковий 

експонат» НУЦЗ України 
 

 

Заявка 

на участь у конкурсі «Кращий виставковий науковий експонат» Національного 

університету цивільного захисту України 

 

1. Факультет, кафедра, підрозділ 

університету  

 

2. Найменування експонату   

3. Склад колективу 

розробників(авторів)  

 

4. Терміни розроблення 

експонату  

 

   

      Дата  

 

Підпис керівника 

 

 

 


