
4. На титульному аркуші 

розмішуються тільки назва роботи та її 

шифр. 

5. На Конкурс надаються наукові 

роботи здобувачів вищої освіти, 

надруковані з одного боку аркуша 

формату А4, текст друкується шрифтом 

Time New Roman, міжрядковий інтервал 

1.5, кегль 14, поля: ліве: 30 мм, праве – 

10 мм, верхнє, нижнє – по 20 мм. 

Наукова робота повинна бути виконано 

українською мовою, мати назву, зміст, 

вступ, розділи, висновки, список 

використаної літератури та анотацію. 

Загальний обсяг роботи не може 

перевищувати 30 сторінок без 

урахування додатків та переліку 

літературних джерел.  

6. До наукової роботи можуть 

додаватися акти впровадження 

результатів наукової роботи у 

виробництво або в освітній процес, копії 

наукових публікацій, патентів.  

7. У випадку надання робіт з 

порушенням вимог, встановлених 

Положенням про Всеукраїнський 

конкурс студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей 

затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України № 605 від 18 

квітня 2017 р., конкурсна комісія має 

право не допустити до участі у Конкурсі 

та зняти роботу з розгляду. 

 

 

Заступник голови конкурсної комісії, 

завідувач кафедри «Зварювання», 

д.т.н., професор Сергій ЛУЗАН 

+ 38 (097) 174-19-15 

 

Секретар конкурсної комісії, 

аспірант кафедри «Зварювання» 

Павло СИТНИКОВ 

+ 38 (099) 425-69-56; + 38 (096) 280-40-21 

e-mail: welding.kpi.kharkov@ukr.net 

 

 

Чекаємо на Вашу участь у  

Конкурсі! 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 
 

Кафедра «Зварювання» 

 
 

 
 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
на II тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт  

зі спеціальності „ЗВАРЮВАННЯ” 

(20 квітня 2022 року) 

 

 

 

 

 

 
Україна, Харків, 2022 
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Шановні колеги! 
 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

запрошує Вас взяти участь у II турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (далі - Конкурс) зі 

спеціальності «Зварювання» (наказ 

Міністерства освіти і науки України № 

1179 від 05.11.2021 р.), який відбудеться 20 

квітня 2022 року. 
 

Голова конкурсної комісії, 

проректор з наукової роботи, 

д.т.н, професор            Андрій МАРЧЕНКО 

 

Умови проведення Конкурсу 

У Конкурсі можуть брати участь 

студенти (курсанти), які здобувають вищу 

освіту за освітнім ступенем бакалавра та 

магістра. Конкурсна комісія Вашого 

закладу вищої освіти обирає не більше 

трьох кращих наукових робіт за 

спеціальністю «Зварювання». 

На Конкурс подаються оформленні 

відповідно до вимог наукові роботи з 

актуальних проблем, які є пошуковими за 

характером. 

Одна наукова робота може мати не 

більше двох авторів за наявності у них 

спільних з теми наукової роботи матеріалів 

та одного наукового керівника.  

Не приймаються роботи, які 

подавалися на інші конкурси, були 

удостоєні нагород НАН України та органів 

державної влади.  

Роботи необхідно направити на адресу 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» до 15 

лютого 2022 р. включно (термін відправки 

робіт встановлюється за поштовим 

штемпелем). 

 

II тур Конкурсу буде проведено у два 

етапи: 

 перший етап – заочний-рецензування 

робіт до 20.03.2022 р. включно; 

 другий етап – підсумкова науково-

практична конференція – у режимі 

відео трансляції 20 квітня 2022 р. 

 

За результатами рецензування до 

26.03.2022 р. включно буде сформовано та 

оприлюднені: 

 рейтинговий список наукових робіт; 

 списки запрошених до участі у 

конференції та їх наукові роботи; 

 рецензії на всі наукові роботи, подані 

на Конкурс. 

 

Роботи надсилати за адресою: 
 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут», 

вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002 

e-mail: welding.kpi.kharkov@ukr.net 

 

Вимоги до оформлення конкурсних 

робіт: 

1. Наукові роботи здобувачів вищої 

освіти, які беруть участь у Конкурсі, 

надсилаються в друкованому вигляді та 

на електронних носіях у супроводі таких 

документів: 

 анотація, у якій зазначено 

актуальність, мету, завдання, методику 

досліджень та загальну характеристику 

роботи; 

 відомості по автора (авторів) і 

наукового керівника робота (Додаток 1 

до Положення про Всеукраїнський 

конкурс студентських наукових робіт з 

галузей знань та спеціальностей № 605 

від 18.04.2017 р.) завірені печаткою 

ЗВО. 

2. У наукових роботах, а також в 

інших документах, що подаються на 

Конкурс, прізвища, ініціали автора 

(авторів) та наукового керівника, 

найменування ЗВО замінюють шифром 

(шифр - не більше двох слів).  

3. Відомості про автора (авторів) та 

наукового керівника роботи надаються в 

окремому закритому конверті під тим же 

шифром. 
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