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ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс наукових робіт курсантів, слухачів і студентів вищих 

навчальних закладів МВС України 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про конкурс наукових робіт курсантів, слухачів і 

студентів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України 

(далі – Положення) регулює організацію та порядок проведення щорічного 

конкурсу наукових робіт (далі – Конкурс) курсантів, слухачів і студентів вищих 

навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України (далі - ВНЗ). 

1.2. Головними завданням Конкурсу є залучення курсантів, слухачів і 

студентів ВНЗ до наукової роботи і науково-дослідницької діяльності, підтримка 

обдарованої молоді, яка виявила здібності до наукової роботи, створення у ВНЗ 

творчої атмосфери та умов для інноваційного розвитку, проведення  досліджень 

актуальних проблем розвитку суспільства і держави та діяльності органів внутрішніх 

справ. 

1.3. Організація проведення Конкурсу покладається на Департамент 

освіти і науки МВС України (далі - ДОН). 

1.4. Конкурс оголошується кожного навчального року відповідним 

наказом МВС України, яким визначаються строки проведення, затверджується 

склад оргкомітету та навчальний заклад на базі якого він буде проведений.  

Інформація про умови проведення Конкурсу оприлюднюється на веб-

сайті ДОН та у відомчих засобах масової інформації не пізніше як за три місяці 

до початку Конкурсу. 

1.5. До участі в Конкурсі приймаються наукові роботи курсантів, слухачів 

і студентів, що є самостійно проведеними дослідженнями  актуальних проблем 

суспільства, держави, окремих галузей науки і техніки, діяльності 

правоохоронних органів, якщо вони містять наукову новизну та результати яких 

можуть бути використані в навчальному процесі чи практичній діяльності 

Наукові роботи, які раніше були подані до участі в інших конкурсах або 

були удостоєні премій чи відзнак інших конкурсів до участі не допускаються. 

1.6. Конкурс оголошується в жовтні, а його підсумки підводяться до 

10 жовтня наступного навчального року (Дня юриста). 

 

2. Організація і проведення Конкурсу 

2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює організаційний комітет 

(далі - Оргкомітет), до складу якого можуть входити представники МВС 
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України, відомчих ВНЗ, науково-дослідних установ, інших центральних органів 

виконавчої влади, громадських організацій, благодійних фондів тощо. 

2.2. Оргкомітет конкурсу: 

проводить організаційну роботу з підготовки і проведення Конкурсу; 

обирає голову та його заступників; 

готує документацію про проведення Конкурсу; 

визначає номінацій проведення Конкурсу та формує персональний склад 

конкурсних (номінаційних) комісії 

розглядає протоколи конкурсних (номінаційних) комісій щодо 

визначення переможців Конкурсу та затверджує звіт за підсумками проведення 

Конкурсу; 

забезпечує висвітлення результатів Конкурсу в засобах масової 

інформації; 

подає на розгляд до Наукової ради МВС України протокол щодо 

визначення переможців Конкурсу; 

забезпечує підготовку наказу про результати Конкурсу та заохочення  

переможців. 

2.3. Склад Оргкомітету формується ДОН на підставі пропозицій 

керівництва МВС, органів і підрозділів органів внутрішніх справ, вищих 

навчальних закладів та інших організацій і відомств, представників яких 

запрошено до участі в ньому. 

Оргкомітет очолює голова, який має заступника і секретаря. Голова 

Оргкомітету та його заступник обираються на першому засіданні з числа членів 

відкритим голосуванням. 

Голова Оргкомітету керує роботою з організації проведення Конкурсу та 

здійснює розподіл доручень між його членами та.  

Заступник голови Оргкомітету за відсутності голови виконує його 

обов’язки.  

Секретар Оргкомітету забезпечує ведення належної документації. 

2.4. Засідання Оргкомітету проводить голова або за його дорученням 

заступник голови. Засідання Оргкомітету вважається правомочним за наявності 

не менше двох третин його складу. Рішення Оргкомітету схвалюються шляхом 

відкритого голосування більшістю голосів. 

2.5. Конкурс проводиться у два тури. 

Перший тур Конкурсу проводиться в усіх вищих навчальних закладах 

МВС України (березень, квітень).  

За наказом керівника навчального закладу організовується проведення 

Конкурсу, створюється конкурсна комісія, яка оцінює роботи слухачів, 

курсантів і студентів. У складі конкурсної комісії можуть створюватися секції 

за номінаціями. 

Підсумки Конкурсу підводяться на науково-практичній конференції 

навчального закладу.  
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За результатами першого туру конкурсна комісія приймає рішення про 

направлення робіт (не більше одної за номінацією) для участі в другому турі. 

Другий тур Конкурсу проводиться в травні, червні на базі ВНЗ, 

визначеного наказом МВС України, у порядку, визначеному цим Положенням. 

2.6. Конкурс проводиться за номінаціями, які визначають тематику 

наукових робіт: 

кримінально-правова; 

адміністративно-правова; 

цивільно-правова; 

державно-правова; 

оперативно-розшукова та спеціальна діяльність правоохоронних органів; 

суспільні науки. 

2.7. Для вивчення робіт, поданих для участі в другому турі Конкурсу 

Оргкомітет створює конкурсні (номінаційні) комісії в кількості до 7 осіб.  

Пропозиції до персонального складу комісій надають структурні 

підрозділи МВС, ВНЗ та інших організацій і відомств, представників яких 

запрошено до участі в Конкурсі. У складі конкурсних комісій можуть бути 

створені секції з окремих галузей права.  

Конкурсна комісія розглядає представлені роботи, здійснює їх 

рецензування та в разі потреби, залучає до цього провідних фахівців за 

галузями науки і науково-дослідних установ. 

Рішення конкурсної (номінаційної) комісій оформлюються протоколом, 

які затверджує голова Оргкомітету. 

 

3. Порядок представлення і розгляду робіт конкурсними комісіями 

3.1. Для участі в Конкурсі приймаються наукові роботи слухачів, 

курсантів і студентів вищих навчальних закладів за номінаціями, визначеними 

у підпункті 2.6 Положення.  

3.2. Для участі в першому турі Конкурсу приймаються наукові роботи 

слухачів, курсантів і студентів вищого навчального закладу, у якому вони 

навчаються. 

3.2.1. Особи, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої 

роботи на розгляд конкурсної комісії. Робота оформляється відповідно до 

вимог Положення. До кожної наукової роботи додаються: прізвища, ініціали 

автора (авторів) та наукового керівника, назва ВНЗ, номінація, за якою вона 

подається; анотація (додаток 1). 

3.2.3. Конкурсна комісія вищого навчального закладу проводить вивчення 

робіт та приймає рішення про їх допуск до публічного захисту на науково-

практичній конференції. 

3.2.4. Підсумки першого туру Конкурсу підводяться конкурсною 

комісією на науково-практичній конференції, на якій визначаються переможці 

за номінаціями. 
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3.3. До участі в другому турі Конкурсу направляються наукові роботи, які 

визначені переможцями першого туру. Рішення про направлення робіт приймає 

конкурсна комісія вищого навчального закладу, у якому проведено перший тур. 

Роботи направляються на адресу Оргкомітету. 

3.6. На конкурс подаються наукові роботи, оформлені відповідно до 

вимог Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 (Документація. Звіти у 

сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. До наукової роботи). 

До наукової роботи додається: анотація наукової роботи (додаток 1); 

відомості про автора та наукового керівника (додаток 2) рецензія на роботу 

(додаток 3) та рішення конкурсної комісії навчального закладу про 

рекомендацію роботи до участі в Конкурсі. 

Якщо наявні, то додаються акти про впровадження результатів роботи, 

копії патентів, статей автора тощо. Креслення та ілюстрації, що додаються до 

роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру (не більші 

формату А – 4). Представлення макетів і натурних зразків не допускається. 

3.7. На конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені 

курсові, дипломні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, 

“спеціаліст”, “магістр”, якщо вони містять наукову новизну або передбачається 

впровадження їх результатів у практику, навчальний процес. 

3.9. Наукові роботи, представлені на конкурс, не повертаються. 

3.10. Роботу, яку подано з порушенням вимог Положення, конкурсна 

комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов’язково із зазначенням 

причин). 

3.12. Конкурсні (номінаційні) комісії в місячний термін організовують 

розгляд та рецензування робіт. Рішення комісії оформлюються протоколом 

(додаток 4). 

 

4. Визначення переможців Конкурсу та їх нагородження 

4.1. Визначення кращих робіт здійснюється конкурсною (номінаційною) 

комісією на підставі вивчення роботи та отриманих рецензій і відкритого 

обговорення кожної роботи на засіданні конкурсної комісії.  

Вивчення роботи проводить експерт зі складу комісії. Результати 

доповідаються на засіданні комісії та приймається рішення про оцінку роботи 

на умовах, визначених у підпункті 4.2 Положення. Рішення приймається 

комісією шляхом відкритого голосування більшістю голосів. 

4.2. Роботи оцінюються за рейтинговим принципом у такий спосіб: 

актуальність теми дослідження та наукова новизна 10 балів; 

характеристика об’єкта, предмета, мети і завдань 

дослідження 

 

15 балів; 

застосування методів, які відповідають сучасним 

досягненням науки 

 

20 балів; 

належний теоретичний рівень і глибина практичного  
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аналізу проблеми 25 балів; 

можливість практичного використання результатів 

наукової роботи 

 

20 балів; 

уміння користуватися відповідним понятійно-

категоріальним апаратом 

 

10 балів; 

разом (максимальна кількість) 100 балів. 

Загальна підсумкова оцінка конкурсної роботи визначається як середня 

арифметична експертних оцінок у рамках тематичного напряму. Кращою 

вважається робота, яка одержала найбільшу кількість підсумкових балів. 

4.4. Конкурсна комісія відбирає не більше трьох кращих наукових робот 

за кожною номінацією та направляє їх до Оргкомітету. 

4.5. Оргкомітет Конкурсу проводить підсумкове засідання, на якому 

розглядаються рішення конкурсних (номінаційних) комісій, перевіряє їх 

об`єктивність та в разі згоди затверджує їх. Рішення конкурсних (номінаційних) 

комісій затверджується на засіданні Оргкомітету із залученням голів комісій. 

За результатами Конкурсу Оргкомітету затверджує рішення конкурсних 

(номінаційних) комісій, визначає переможців та направляє матеріали до ДОН.  

4.6. За результатами проведеного Конкурсу голова Оргкомітету готує звіт 

(додаток 5) та разом з протоколами засідань конкурсних (номінаційних) комісій 

направляє його до ДОН. 

4.7. На підставі рішень Оргкомітету Конкурсу ДОН готує наказ про 

заохочення переможців. 

4.8. Заохочення переможців Конкурсу здійснюється в порядку, 

визначеному Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України. 

Переможці конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними призами, 

грошовими преміями ВНЗ, благодійних фондів, спонсорів тощо. 

 

 

Начальник ДОН МВС України 

полковник міліції                В.Я. Горбачевський 

 


