
Вищим навчальним закладам 

III-IV рівнів акредитації 

 

Інформаційний лист про проведення 

II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р. 

зі спеціалізації «Фінансова безпека» 

З метою формування покоління молодих науковці та практиків, сприяння реалізації 

їх здібностей та активізації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти, відповідно 

до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному 

році» від 18.09.2018 р. № 1010 Черкаський навчально-науковий інститут Державного 

вищого навчального закладу «Університет банківської справи» призначено базовим 

навчальним закладом з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова безпека» (голова галузевої конкурсної комісії – 

проректор Барановський О. І.). 

Запрошуємо здобувачів вищої освіти Вашого навчального закладу взяти участь у    

II-му турі Конкурсу – переможців I туру. 

II тур Конкурсу проводиться в два етапи: 

Перший етап – 11.03.2019 р. – заочний (рецензування наукових робіт) 

Термін подання наукових робіт здобувачів вищої освіти (не більше трьох робіт від 

ВНЗ) для участі у II турі Конкурсу – до 10.02.2019 р. (дата відправлення встановлюється за 

поштовим штемпелем). Для участі в Конкурсі приймаються наукові роботи, які 

відповідають вимогам, визначеним Положенням «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», яке затверджене 

МОН України від 18 квітня 2017 р. № 605. У випадку надання робіт із порушенням вимог 

Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу, галузева конкурсна комісія має 

право відхилити їх від участі в конкурсі (з зазначенням причин). 

Другий етап – 11 квітня 2019 р. – очний у формі науково-практичної конференції 

(захист робіт претендентами на перемогу). 

Автори кращих наукових робіт будуть запрошені для участі у підсумковій науково-

практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи. Після проведення 

конференції галузева комісія приймає рішення про визначення претендентів на 

нагородження дипломами Міністерства освіти і науки України. 

Усі витрати, пов’язані з участю здобувачів вищої освіти у підсумковій конференції, 

бере на себе вищий навчальний заклад, представником якого є учасник другого туру 

(п. 5 наказу МОН України від 18.09.2018 р. № 1010). 

Роботи надсилати за адресою: 18028, Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 164, 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» з приміткою 

«Всеукраїнський конкурс «Фінансова безпека». 

За додатковою інформацією звертатись за телефоном 0976474290, контактна особа – 

Романовська Людмила Віталіївна, науковий співробітник науково-дослідної частини 

ДВНЗ «Університет банківської справи». 


