
Березень-квітень - КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ КУРСАНТІВ, 
СЛУХАЧІВ І СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС 
УКРАЇНИ (конкурсні комісії та номінації за напрямами: кримінально-
правовий; адміністративно-правовий; цивільно-правовий; державно-правовий; 
оперативно-розшукова та спеціальна діяльність правоохоронних органів; 
суспільні науки). 

ЗРАЗКИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Навчально-науковий інститут __________________________________ 
 

ПРОТОКОЛ 
підведення І (відбіркового) етапу Конкурсу наукових робіт курсантів, 

слухачів і студентів вищих навчальних закладів МВС України у 201__ році 
за _____________________________________ напрямом  

 
Загальна кількість наукових робіт курсантів/студентів: ________ 
Комісія у складі: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
розглянула наступні наукові роботи курсантів/студентів/слухачів інституту, 
подані до участі у І (відбірковому) етапі Конкурсу наукових робіт курсантів, 
слухачів і студентів вищих навчальних закладів МВС України у 201___ році за 
________________________________ напрямом: 

№ 
з/п 

ПІБ автора Інститут 
(скорочено) 

Курс/
Група 

Тема 

1     
20 …    

Рішенням конкурсної комісії І (відбіркового) етапу Конкурсу наукових робіт 
курсантів, слухачів і студентів вищих навчальних закладів МВС України у 
201___ році до участі за ___________________________ напрямом у І етапі 
зазначеного конкурсу рекомендуються наукові роботи: 
І місце:  
курсанта/студента/слухача _____ курсу П.І.Б. _____________________________  
на тему «__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________» 
ІІ місце:  
курсанта/студента/слухача _____ курсу П.І.Б. _____________________________  
на тему «__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________» 
ІІІ місце:  
курсанта/студента/слухача _____ курсу П.І.Б. _____________________________  
на тему «__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________» 
___________________________________ _____________ 
 (підпис) 

___________________________________ _____________ 



 (підпис) 

___________________________________ _____________ 
 (підпис) 

Вимоги до оформлення роботи (робота подається в електронному та 
зшитому виглядах, до роботи додається диск з електронним варіантом 

роботи, анотації, тезами, відомостями про автора, анотацією) 
1. Наукова робота обов’язково повинна мати вступ, зміст, висновки та 

список використаних джерел. 
2. Прізвище, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва 

вищого навчального закладу в конкурсних роботах не вказуються. 
3. На титульному аркуші зазначається: наукова робота на тему: “ ... ” 

(вказується тема роботи). 
4. У відомостях про автора та наукового керівника (додаток 3) 

заповнюється тільки перша частина бланку, що закінчується підписами автора 
та наукового керівника. 

5. У рецензії на наукову роботу заповнюється тільки перша частина 
бланку, що закінчується науковим ступенем та вченим званням рецензента. 

6. Текст друкується шрифтом Times New Roman; міжрядковийінтервал –
 1,5; кегль – 14; з одного боку аркуша паперу формату А 4 (210 х 297 мм); ліве 
поле – 30 мм, праве поле – 10 мм, верхнє і нижнє поля – 20 мм. 

7. До наукової роботи, у разі наявності, додаються акти про впровадження 
її результатів, копії патентів, статей автора тощо. 

 
АНОТАЦІЯ 

В анотації наукової 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 термінологічних 
словосполучень), 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 має бути лаконічним та відображати основний зміст 
роботи. 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
 
наукова робота під шифром «__________________________________________» 
 

на тему: 
 

“Притягнення особи як обвинуваченого” 
 

Київ – 201_ 
 
 
 



 
 
 
 

В І Д О М О С Т І 
про автора та наукового керівника 

конкурсної роботи __________________________________________________ 

АВТОР 
1. Прізвище        
2. Ім’я         
3. По батькові        
4. Повна назва навчального закладу, в якому навчається автор 
              
5. Факультет             
6. Курс    Група      
7. Домашня адреса, тел.           
              

 
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК 

1. Прізвище        
2. Ім’я         
3. По батькові        
4. Місце роботи, телефон           
              
5. Посада              
6. Науковий ступінь            
7. Вчене звання             
8. Домашня адреса, тел.           
              
 
 
Науковий керівник     ________________ 
         

(підпис) 

Автор роботи      ________________ 
         

(підпис) 

Рішенням    конкурсної    комісії    Національної    академії    внутрішніх    справ 
____________________________________________________________________  
     

(прізвище, ініціали учасника)
 

рекомендується    для    участі    у    ІІ    турі    Конкурсу     наукових     робіт     з 
____________________________________________________________________ 
      (назва галузі науки) 

Голова конкурсної комісії: 
перший проректор з навчально- 
методичної та наукової роботи  
генерал-майор міліції  В.В. Чернєй 
___  ____________ 201__ року 
 



РЕЦЕНЗІЯ (встановленого зразку) 
до роботи за наявності додаються відгук наукового керівника, зовнішні 

рецензії тощо) 
на наукову роботу на тему: 

____________________________________________________________________
_________________________________________________________________, 

представлену на Конкурс наукових робіт курсантів, слухачів і студентів ВНЗ 
МВС України ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
     (повна назва П.І.Б. слухача, курсанта, студента, ВНЗ) 

з               в 201__ році. 
     (назва номінації) 

Актуальність проблеми                 
                    
                    
                    
Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи         
                    
                    
                    
                    
Теоретичне і практичне значення                
                    
                    
Джерела інформації та методологія               
                    
                    
Ступінь самостійності виконання роботи              
                    
Якість оформлення                  
Загальний висновок                  
     (рекомендується, не рекомендується для нагородження ( вказати конкретно) 

 
Рецензент                   
            

(підпис)   
             

      
   (посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 
Висновок конкурсної комісії:                

     (про представлення або не представлення роботи для нагородження) 

 
Голова конкурсної комісії                     
 
                  (підпис)

            
(прізвище, ініціали) 

 
Секретар конкурсної комісії                     

 

              (підпис)
  

(прізвище, ініціали) 

___  _________________201__ року  
 


