5. На Конкурс надаються зброшуровані
перші екземпляри наукових робіт студентів
(курсантів), надруковані з одного боку
аркуша формату А4 (210×297) шрифтом –
Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5.
Наукова робота повинна бути виконана
українською мовою, мати назву, план і
список використаної літератури. Обсяг
роботи
не
повинен
перевищувати
30 сторінок без урахування додатків.
Креслення та ілюстрації, що додаються до
роботи, повинні бути скомпоновані на
аркуші формату А3 або А4 та бути якісно
виконаними.
6. До
наукової
роботи
можуть
додаватися
акти
про
впровадження
результатів наукової роботи у виробництво
або в навчальний процес, копії патентів,
наукових статей і тез доповідей.
7. У випадку надання робіт з
порушенням, що встановлені Положенням
про Всеукраїнський конкурс студентських
наукових робіт з галузей знань і
спеціальностей (Наказ Міністерства освіти і
науки України № 605 від 18 квітня
2017 року) конкурсна галузева комісія має
право не допустити до участі у Конкурсі та
зняти з розгляду.
Результати проведення Конкурсу у
галузях «Пожежна безпека» та «Цивільний
захист» будуть оприлюднені у вигляді
рейтингового списку наукових робіт на вебсайті університету: http://nuczu.edu.ua

Національний університет цивільного
захисту України
Національний університет цивільного
захисту України – провідний заклад вищої
освіти Державної служби України з
надзвичайних ситуацій.
Університет засновано у 1928 році, з
того
часу
і
дотепер
випускає
висококваліфікованих
фахівців
для
органів та підрозділів ДСНС України,
установ,
організацій
різних
форм
власності.
В університеті функціонують п’ять
факультетів:
цивільного
захисту,
оперативно-рятувальних сил, соціальнопсихологічний,
пожежної
безпеки,
техногенно-екологічної
безпеки.
Навчально-виховний процес забезпечують
32
кафедри.
Підготовку
фахівців
здійснюють
за
всіма
освітньокваліфікаційними та освітньо-науковими
рівнями (бакалавр, магістр, доктор
філософії, доктор наук). У стінах НУЦЗУ
курсанти й студенти опановують дев’ять
професій (цивільну безпеку, пожежну
безпеку, хімічні технології та інженерію,
психологію, екологію, технології захисту
навколишнього середовища, публічне
управління
та
адміністрування,
менеджмент
і
туризм)
за
18
спеціалізаціями.
З правилами прийому до Національного
університету цивільного захисту України
можна ознайомитись на офіційному сайті
університету www.nuczu.edu.ua
Наша адреса: Україна, 61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94
E-mail: post@nuczu.edu.ua
www.nuczu.edu.ua

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
про Всеукраїнський конкурс
студентських наукових робіт
з галузей

«ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»
ТА
«ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА
(ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ)»
Харків – 2021

Національний
університет
цивільного захисту України запрошує
взяти участь у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт (далі –
Конкурс) з галузей «Пожежна безпека» та
«Цивільний захист» (Наказ Міністерства
освіти і науки України № 1457 від
24 листопада 2020 року), який відбудеться
в університеті з листопада 2020 року по
квітень 2021 року.
Голова конкурсних комісій
проректор з наукової роботи
д.т.н., проф.
Володимир АНДРОНОВ
Тематика робіт
На Конкурс надсилаються роботи, які
виконані з галузей «Пожежна безпека» та
«Цивільний захист».
Умови проведення Конкурсу
У Конкурсі можуть брати участь
студенти,
курсанти
і
студентські
колективи (не більше 2 осіб) закладів вищої
освіти України. Конкурсна комісія Вашого
навчального закладу обирає не більше трьох
кращих наукових робіт за кожною з вище
зазначених галузей.
На Конкурс подаються оформлені
відповідно до вимог наукові роботи з
актуальних проблем, які є пошуковими за
характером, впроваджені у виробництво
або у навчальний процес.

Не приймаються роботи, які
подавалися раніше на інші конкурси,
були удостоєні нагород НАН України та
органів державної влади.
Роботи приймаються до 15 лютого
2021 року.
Підведення підсумків Конкурсу –
15-16 квітня 2021 року.
За результатами рецензування буде
сформовано рейтинговий список і до
01 квітня 2021 року списки запрошених
для участі у режимі відеоконференції, та
їх наукові роботи, рецензії на всі наукові
роботи, подані на конкурс буде
оприлюднено на веб-сайті університету.
Роботи надсилати за адресою:
Національний університет цивільного
захисту України, вул. Чернишевська, 94,
м. Харків, 61023.
E-mail:
nauka@nuczu.edu.ua
Контактні телефони:
(057) 707-34-90 – відділ організації;
(095) 423-02-96 – секретар комісій;
(063) 681-93-84 – секретар комісій.
Секретар галузевих конкурсних комісій:

Вікторія ГОРІНОВА

Вимоги до оформлення
конкурсних робіт
1. Наукові
роботи
студентів
(курсантів), 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 закладу вищої освіти;
 згода на обробку персональних
даних відповідно до вимог Закону України
«Про захист персональних даних».
2. Прізвища, ініціали автора (авторів)
і наукового керівника, назва закладу вищої
освіти в конкурсних роботах, а також в
інших
документах
замінюються
відповідним шифром (шифр – не більше
двох слів).
3. Відомості про автора (авторів) і
наукового керівника роботи надаються у
окремому закритому пакеті під тим же
шифром.
4. На
титульному
аркуші
розміщуються назва роботи та шифр.

