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наказ ДВНЗ «Університет банківської справи» 

від 04.12.2019 р. № 290-од 

 
 

ПОРЯДОК 

проведення Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт 

учнівської та студентської молоді «Surf’s Up: Digital economy for youth /  

Лови хвилю: цифрова економіка для молоді» 
 

1. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначає організацію та проведення Всеукраїнського 

конкурсу наукових робіт учнівської та студентської молоді «Surf’s Up: Digital economy 

for youth / Лови хвилю: цифрова економіка для молоді» (далі – Конкурс), розроблений 

відповідно до вимог закону України «Про вищу освіту», «Про основні засади державної 

підтримки обдарованих дітей та молоді на Україні», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та 

інших нормативно-правових актів, які регулюють організацію науково-дослідної роботи 

учнівської та студентської молоді. 

1.2. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює 

Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу 

«Університет банківської справи». 

1.3. Конкурс проводиться щорічно за тематичними напрямками: «Економіка та 

фінанси», «Комп’ютерні науки», «Право». 

1.4. Учасники Конкурсу – учні та студенти навчальних закладів України (далі – 

учасники). 

1.5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних реалізується 

відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».  

 

2. Мета та завдання Конкурсу 

2.1. Конкурс проводиться з метою популяризації і формування стійкого 

інтересу до фундаментальних і прикладних наукових досліджень, підвищення 

освітнього рівня, набуття світоглядних орієнтацій та розвитку інтелектуального 

потенціалу талановитої учнівської та студентської молоді в умовах цифрової економіки. 

2.2. Завданнями Конкурсу є виявлення трендів, генерування перспективних ідей 

і розвиток ініціативи щодо нових можливостей, які відкриває цифрова економіка для 

молоді; поглиблення теоретичних основ і практичних навичок, стимулювання творчості 

та ініціативи в самостійних наукових дослідженнях і командній роботі з вирішення 

актуальних завдань цифровізації для забезпечення сталого розвитку України; виявлення 

та підтримка найбільш талановитих і творчо активних учнів і здобувачів вищої освіти у 

питанні професійного самовизначення, враховуючи появу нових професій XXI століття. 

 

3. Організація та проведення Конкурсу 

3.1. Конкурс проводиться в два етапи: 

перший етап – подача заявок і дослідницької роботи (до 1 квітня).  

На електронну адресу Конкурсу подається в електронному форматі дослідницька 

робота та заявка (додаток 1), яка оформляється, підписується і направляється в 

сканованому вигляді.  



другий етап – презентація та захист дослідницьких робіт, підведення підсумків 

Конкурсу на засіданні науково-практичної конференції «Surf’s Up: Digital economy for 

youth / Лови хвилю: цифрова економіка для молоді» (травень).  

3.2. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Організаційний комітет з числа 

науково-педагогічних і наукових працівників організатора Конкурсу, склад якого 

затверджується наказом ректора. До повноважень Організаційного комітету відносяться:  

- забезпечення оперативного контролю за організацією та проведенням 

Конкурсу на всіх етапах; 

- надання консультацій і роз’яснень конкурсантам щодо умов Конкурсу та 

вимог до конкурсної документації, зазначених у Порядку; 

- прийом і реєстрація конкурсної документації; 

- передача робіт учасників Конкурсу до Конкурсної комісії для оцінювання 

їхньої якості; 

- організація процедури нагородження переможців. 

3.3. Для розгляду, рецензування, експертного оцінювання дослідницьких робіт 

та визначення переможців Конкурсу формується Конкурсна комісія, до складу якої 

входять наукові, науково-педагогічні працівники закладів освіти України, представники 

фінансово-кредитних установ, підприємств, органів державної влади, місцевого 

самоврядування, громадських і благодійних організацій, які мають відповідний фаховий 

рівень – за згодою. 

До повноважень Конкурсної комісії належать: 

- забезпечення об’єктивного розгляду та оцінювання дослідницьких робіт за 

визначеними критеріями цього Порядку; 

- формулювання особистої думки, будь-яких коментарів, зауважень, побажань 

щодо конкретної дослідницької роботи або її складових; 

- формування списку переможців. 

3.4. За результатами рецензування Конкурсна комісія формує рейтинговий 

список робіт, який оприлюднюється на сайті організатора Конкурсу. Відповідно до 

рейтингового списку учасникам другого етапу надсилаються на електронну адресу 

запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше ніж за 

два тижні до дати її проведення). 

3.5. Дослідницькі роботи будуть опубліковані у збірнику наукових праць 

підсумкової науково-практичної конференції «Surf’s Up: Digital economy for youth / Лови 

хвилю: цифрова економіка для молоді». 

3.6. Документація щодо проведення Конкурсу зберігається в архіві протягом 

трьох років. 

 

4. Вимоги до дослідницьких робіт та критерії оцінювання 

4.1. Дослідницька робота виконується учасником самостійно, має бути новою, 

оригінальною та такою, що не брала участі в інших конкурсах. Робота повинна бути 

виконана з дотриманням норм академічної доброчесності (не містити плагіату). Автор та 

його науковий керівник несуть відповідальність за правильне цитування та дотримання 

авторських прав використовуваних матеріалів. 

4.2. Мова Конкурсу – українська, англійська. За структурою і обсягом 

дослідницька робота повинна відповідати науковій статті (додаток 2), тобто не 

перевищувати 15 сторінок формату А4 (Times New Roman, 14; міжрядковий інтервал – 

1,5; формат − MS Word). 

4.3. Критеріями оцінювання дослідницької роботи є – новизна та оригінальність 

ідеї, актуальність, самостійність і творчий підхід, наукова обґрунтованість і 

методологічні підходи до ведення дослідження та одержаних результатів. 



4.4. Дослідницькі роботи з порушенням вимог цього розділу або надіслані після 

встановлених термінів до участі в Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсної 

комісії знімаються з розгляду. 

5. Нагородження переможців Конкурсу 

5.1. Нагородження здійснюється окремо за тематичними напрямками для 

учнівської молоді та здобувачів вищої освіти, зокрема присуджується одне перше, два 

других і три третіх місця з відзначенням дипломами, грошовими преміями та цінними 

подарунками, а також для заохочення можуть бути видані грамоти в окремих номінаціях 

і сертифікати учасників Конкурсу. Наукові керівників відзначаються подяками. 

5.2. Автор дослідницької роботи, який не брав участі у підсумковій науково-

практичній конференції, не може претендувати на нагородження. 

5.3. Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті організатора 

Конкурсу не пізніше ніж через 15 днів після його завершення. 

 

6. Апеляційна комісія 

6.1. Для забезпечення об’єктивного проведення Конкурсу формується 

Апеляційна комісія, до складу якої можуть залучатися організатори Конкурсу, 

представники інших навчальних закладів, фінансово-кредитних установ, підприємств, 

організацій і т.д., що затверджується наказом ректора Університету. 

6.2. Учасники Конкурсу можуть протягом десяти днів після оголошення 

рейтингового списку подати заяву на електронну адресу Конкурсу щодо оцінки їх 

дослідницької роботи. 

6.3. Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви 

приймає рішення і направляє його на електронну адресу заявника. 

 

7. Фінансові умови Конкурсу 

7.1. Витрати на відрядження учасників до участі у підсумковій науково-

практичній конференції Конкурсу здійснюються за рахунок навчальних закладів, в яких 

вони навчаються. 

7.2. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок 

коштів, не заборонених законодавством України. 

 

 



Додаток 1 

до Порядку Всеукраїнського конкурсу дослідницьких 

робіт учнівської та студентської молоді «Surf’s Up: 

Digital economy for youth / Лови хвилю: цифрова 

економіка для молоді» 

 

ЗАЯВКА 

учасника Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт учнівської та 

студентської молоді «Surf’s Up: Digital economy for youth / 

Лови хвилю: цифрова економіка для молоді» 

 
1. Назва дослідницької роботи: ____________________________________________ ______ 

2. Тематичний напрямок: _______________________________________________________ 

3. Прізвище, ім’я, по батькові автора______________________________________________ 

4. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи 

наукового керівника__________________________________________________________ 

5. Повне найменування та місцезнаходження навчального закладу, у якому навчається 

автор______________________________________________________________________ 

6. Курс (клас для учнів)_________________________________________________________ 

7. Телефон, е-mail ___________________ 

 

Заявка учасника Всеукраїнського конкурсу «Surf’s Up: Digital economy for 

youth / Лови хвилю: цифрова економіка для молоді» є згодою для збереження та 

обробки персональних даних учасників конкурсу та керівників їх дослідницьких 

робіт. 
 

«___»_____________ 20__ р. 



Додаток 2 

до Порядку Всеукраїнського конкурсу 

дослідницьких робіт учнівської та студентської 

молоді «Surf’s Up: Digital economy for youth / Лови 

хвилю: цифрова економіка для молоді» 

 

Приклад оформлення дослідницької роботи 
 

На першій сторінці 
 

НАЗВА СТАТТІ 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника 

Науковий керівник: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

науковий ступінь, вчене звання, посада 

навчальний заклад 
(шрифт 14, н/ж, інтервал 1,0) 

 

 

На другій сторінці 
 

Анотація. (50-100 слів українською мовою, шрифт – 12, курсив, інтервал – 1,0) 

Ключові слова: (5-10 слів) (шрифт – 12, інтервал –1,0) 

 

Актуальність та постановка проблеми.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Мета і завдання дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження й отриманих результатів. 
Висновки.  

Список використаних джерел (оформляється відповідно до ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання»)  
 

Загальні вимоги  

1. Обсяг роботи – 15 сторінок 

2. Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS Word (розширення 

.docx, .doc). 

3. Параметри сторінки: формат А4, всі поля – 2 см, без нумерації сторінок. 

4. Шрифт тексту: Times New Roman, 14, рядки без переносів. 

5. Параметри абзацу основного тексту: 

- вирівнювання – за шириною; 

- міжрядковий інтервал – 1,5 пт; 

- відступ першого рядка – 1,25 см; 

- інтервал між абзацами – 0 пт. 

У документі не застосовуються колонтитули та зноски. 

Текст роботи повинен бути уважно вичитаний і перевірений автором. 

Відповідальність за зміст і унікальність наданого матеріалу несе автор та 

його науковий керівник. 


