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ПОЛОЖЕННЯ  

про Конкурс студентських матеріалів  

«РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІПВГ В УКРАЇНІ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ»,  

що проводиться в рамках науково-технічної конференції 

«Фізико-технічні проблеми енергетики та шляхи їх вирішення 2017» 

на базі фізико-енергетичного факультету  

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

1. Загальні положення 

 
1.1. Мета конкурсу: 

 поширення інформації та матеріалів за тематикою ІПВГ серед студентської аудиторії 

вищих навчальних закладів (університети, інститути, академії) та спеціальних навчальних 

закладів (коледжі, технікуми, училища, ліцеї). 

 стимулювання молоді до дослідження проблем імплементації ІПВГ в Україні, 

раціонального управління природними ресурсами видобувних регіонів. 

 

До участі в конкурсі приймаються студентські матеріали (статті) за наступними 

тематиками:  

 Основні принципи і вимоги міжнародного стандарту Ініціативи прозорості видобувних 

галузей (ІПВГ). 

 Процес та результати впровадження ІПВГ в Україні та світі. 

 Вплив процесу імплементації ІПВГ на розвиток видобувних регіонів України. 

 Дослідження процедури впровадження системи моніторингу фінансових потоків 

енергетичної галузі. 

 Моніторинг бюджетних процесів, пов’язаних з платежами від видобувних компаній в 

Україні. 

 Проекти та ініціативи, спрямовані на розвиток регіональної інфраструктури та захист 

навколишнього природного середовища. 

 Проблеми прозорості та ефективного управління у сфері видобутку корисних копалин. 

 Сутність та проблеми ефективного енергозабезпечення 

 Екологічні наслідки видобувної промисловості, екологічно безпечні технології 

видобутку корисних копалин; 

 Раціональне використання природних ресурсів. 

 

1.2. Учасники конкурсу матимуть змогу представити результати своїх досліджень у роботі 

секції «Проблеми управління ресурсами паливно-енергетичного комплексу» рамках науково-

технічної конференції «Фізико-технічні проблеми енергетики та шляхи їх вирішення 2017», що 

відбудеться 20-21 червня 2017 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, 

за адресою м. Харків, пл. Свободи 6, Північний корпус, фізико-енергетичний факультет (ФЕФ). 

За результатами конференції буде опубліковано збірник тез доповідей. Публікація для 

учасників Конкурсу є безкоштовною. 

 

Конкурс проводиться в рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) 

впровадження» у частині надання допомоги в реалізації компоненту «Ініціатива прозорості 

видобувних галузей (ІПВГ) в Україні», який фінансується Агентством США з міжнародного 

розвитку (USAID) та реалізується Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень 

(ІБСЕД). 
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Захід проводиться за підтримки фізико-енергетичного факультету Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України. 

Підготовку та проведення конкурсу здійснює ГО «Нова Енергія». 
Правила проведення Конкурсу визначаються цим Положенням. 
 

1.3. Основними завданнями Конкурсу є: 
- поширення інформації та матеріалів за тематикою ІПВГ серед студентської аудиторії 

вищих навчальних закладів (університети, інститути, академії) та спеціальних навчальних закладів 

(коледжі, технікуми, училища, ліцеї).  
- стимулювання молодих науковців до дослідження проблем імплементації ІПВГ в 

Україні, раціонального управління природними ресурсами видобувних регіонів. 
- сприяння донесенню повної та об’єктивної інформації за тематикою ІПВГ;  

- збільшення обізнаності громадян за тематикою ІПВГ. 

 
1.4. Календарний план проведення конкурсу: 
- оголошення про початок конкурсу 28квітня 2017 року;  
- прийняття робіт – з 28 квітня 2017 року по 07 червня 2017 року включно; 
- кінцева дата прийняття рішення Журі та оголошення результатів Конкурсу – не пізніше 

21червня 2017 р.; 
- вручення нагород переможцям – 21 червня 2017 р.  
 

1.5. Витрати на проведення конкурсу фінансуються ГО «НОВА Енергія» за фінансової 

підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту «ЗМФІ-ІІ». 
1.6. Конкурс оголошується шляхом розсилки на адреси електронної пошти, а також 

розміщення на електронних ресурсах та/або ЗМІ. Дане Положення оприлюднюється шляхом 

публікації на Інтернет-сайті http://nova-energiya.org/ 
 
2. Координуючі структури Конкурсу 

 
2.1. Координуючими структурами конкурсу є Організаційний комітет та Журі.  

 
2.2. Організаційний комітет створюється у складі 3 чоловік з метою координації та 

організації проведення Конкурсу і здійснює його керівництво. До складу Організаційного комітету 

входять Агапова Олена, Образков Олександр та Лещенко Віктор. 
 
Голова Організаційного комітету: Агапова Олена. 
 
2.3. Організаційний комітет відповідає за належне оголошення Конкурсу та його результатів, 

за отримання та відбір матеріалів, поданих на Конкурс, а також за формування та організацію 

роботи Журі. Оргкомітет також відповідає за прозорість процедур, їх відповідність завданням 

Конкурсу та підтримання умов чесного змагання між його учасниками.  
 
2.4. Структурою, яка визначає переможців Конкурсу, є Журі. До складу Журі входять: 

 
1. Світлана Мізіна 
2. Ірина Гарячевська 
3. Олеся Дяченко 

 
2.5. Журі в своїй роботі виходить із засад об'єктивності й рівності прав усіх учасників. 

Кожен член Журі має ознайомитися з усіма роботами, переданими Журі Оргкомітетом, особисто, не 

http://nova-energiya.org/
http://nova-energiya.org/
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доручаючи це стороннім особам. Роботу Журі очолює Голова, який(-а) обирається на першому 

засіданні Журі й головує на його засіданнях.  
 
2.6. Журі приймає рішення шляхом голосування, кожен член Журі має по одному голосу. 

При оцінюванні робіт кожен член Журі визначає кількість балів, яку він присуджує певній роботі. 

Член Журі не має права утриматися від оцінювання якоїсь із робіт. Рішення Журі перегляду не 

підлягають.  
 
2.7. Засідання Журі можуть проходити у формі телеконференцій та/або онлайн-обговорення. 
 
3. Умови участі в Конкурсі 

 
3.1. Участь в Конкурсі беруть студенти вищих навчальних закладів (університети, інститути, 

академії) та спеціальних навчальних закладів (коледжі, технікуми, училища, ліцеї), які надіслали 

свої матеріали в друкованому або електронному вигляд, відповідно до Вимог оформлення 

матеріалів (Додаток 1 до Положення). 
 
3.2. На Конкурс приймаються студентські матеріали за наступними тематиками:  

 Основні принципи і вимоги міжнародного стандарту Ініціативи прозорості видобувних 

галузей (ІПВГ). 

 Процес та результати впровадження ІПВГ в Україні та світі. 

 Вплив процесу імплементації ІПВГ на розвиток видобувних регіонів України. 

 Дослідження процедури впровадження системи моніторингу фінансових потоків 

енергетичної галузі. 

 Моніторинг бюджетних процесів, пов’язаних з платежами від видобувних компаній в 

Україні. 

 Проекти та ініціативи, спрямовані на розвиток регіональної інфраструктури та захист 

навколишнього природного середовища. 

 Проблеми прозорості та ефективного управління у сфері видобутку корисних копалин. 

 Сутність та проблеми ефективного енергозабезпечення 

 Екологічні наслідки видобувної промисловості, екологічно безпечні технології 

видобутку корисних копалин; 

 Раціональне використання природних ресурсів. 

 
3.3. На Конкурс приймаються матеріали, які були надіслані у термін з 28 квітня 2017 року по 

07 червня 2017 року включно. 
 
3.4. Для участі в Конкурсі необхідно надіслати: 
1) заповнену заявку (Додаток 2 до Положення), 

2) електронну або друковану версію запропонованого матеріалу, 

 
3.5. Заявки з додатками надсилаються на електронну адресу: energiya.nova@gmail.com або 

поштову адресу: 61166, Україна, м. Харків, вул. Бакуліна, 11, оф. 4-53. 

 
3.6. Отримання заявки підтверджується повідомленням заявнику електронною поштою. 
 
3.7. На Конкурс може бути подано не більше п’яти матеріалів від однієї особи за умови, 

якщо кожен студентський матеріал оформлено окремою заявкою. 
 

mailto:energiya.nova@gmail.com
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3.8. У разі недотримання заявником пп. 3.1.-3.5. цього Положення Організаційний Комітет 

має право не допускати роботу до участі у Конкурсі. 
 
3.9. У разі подання заявником більше п’яти матеріалів на Конкурс, Оргкомітет передає усі ці 

матеріали Журі, яке має право обрати на свій розсуд до п’яти матеріалів, які будуть оцінюватися. 
 
3.10. До Конкурсу не приймаються матеріали, щодо авторства або достовірності яких (як 

повністю, так і в певній частині) у період проведення Конкурсу наявні сумніви. 

 
3.11. Матеріали, подані на Конкурс, не рецензуються та не повертаються. 
 
4. Визначення переможців 

 
4.1. Подані матеріали Журі оцінює за такими критеріями: 
- актуальність теми; 

- повнота і глибина аналізу теми; 

- використання сучасних наукових методів, моделей під час проведення дослідження;  

- використання ІТ-технологій та комп’ютерних інструментів для проведення аналізу або 

розробки відповідних моделей дослідження; 

- рівень глибини авторських пропозицій стосовно вирішення обраної проблеми 

дослідження. 
 

4.2. Кожен член Журі може оцінити поданий на Конкурс матеріал максимум у 15 балів. Бали 

нараховуються членами Журі у цілих числах. Після виставлення балів за конкурсний матеріал усіма 

членами Журі бали підсумовуються, після розгляду всіх поданих матеріалів Журі складає їх 

загальні рейтинги. 
 
4.3. Переможцями конкурсу вважаються автори поданих матеріалів, які зайняли перше, 

друге та третє місця у рейтингу, набравши найбільшу кількість балів.  
У разі, якщо перше, друге, третє місця у рейтингу за сумою балів розділили між собою різні 

учасники, Журі має визначити кращого з них шляхом переголосування, в якому члени Журі мають 

оцінювати матеріал з точністю до десятих часток бала. Остаточні рейтинги матеріалів, поданих на 

Конкурс, підписуються всіма членами Журі. 
 
4.4. Остаточні рейтинги в підлягають оприлюдненню в спосіб, аналогічний до 

оприлюднення цього Положення . 
 
5. Нагороди переможцям 

 
5.1. Переможці нагороджуються Дипломами та подарунками від організаторів та партнерів 

Конкурсу. Призи не можуть бути замінені на грошовий еквівалент. 
 
5.2. Імена переможців будуть оприлюднені на сайті ГО «НОВА Енергія» та партнерів 

проекту.  
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Додаток 1. Правила оформлення студентських матеріалів 

 

 

 

УДК 

НАЗВА МАТЕРІАЛІВ (СТАТТІ) 

(жир. шрифт Times New Roman, розмір 14, вирівнювання по центру, 

одинарний міжрядковий інтервал) 
А.І.Петров, В.Ю.Сидоров 

(жир. шрифт, розмір 12, вирівнювання по центру) 
Назва навчального закладу, факультет, спеціальність  

(курсив, звичайний шрифт, розмір 12, вирівнювання по центру, одинарний 

міжрядковий інтервал)  
E-mail авторів 

(курсив, звичайний шрифт, розмір 12, вирівнювання по центру, одинарний 

міжрядковий інтервал) 

 

Текст, текст, текст… 

Текст, текст, текст… 

 

Джерела інформації: 

1. … 

2. … 

 

 

 

Вгорі в лівому кутку друкується УДК. Назва матеріалів друкується великими 

літерами, шрифт - жирний, вирівнювання по центру. Нижче літерами звичайного 

регістру друкуються прізвище та ініціали автора(ів), по центру. Нижче курсивом 

повна назва навчального закладу, факультет, спеціальність, по центру. На 

наступному рядку E-mail автора(ів) матеріалів (по центру курсивом).  

Далі через один інтервал йде текст матеріалів, що друкується через 1 

інтервал, вирівнювання по ширині, абзацний відступ - 1,25 см.  

Поля: зверху, знизу - 20 мм, ліворуч - 25 мм, праворуч - 15 мм.  

Для основного тексту: шрифт Times New Roman, розмір 12, без переносів. 

Орієнтація книжкова.  

Укінці тексту 12 кеглем, через один інтервал наводиться перелік наукових 

джерел інформації (не більше 5), в т.ч. сайтів, на які в тексті зроблені посилання в 

квадратних дужках. 

Обсяг: 1-3 сторінки. 
 

 

  



 
 

 

6 

  

ДОДАТОК 2 

до Положення про Конкурс студентських матеріалів 

«РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІПВГ В УКРАЇНІ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ»,  

що проводиться в рамках науково-технічної конференції 

«Фізико-технічні проблеми енергетики та шляхи їх вирішення 2017» 

на базі фізико-енергетичного факультету  

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

 
 
 
 
 

З А Я В К А 

на участь у конкурсі студентських матеріалів  

«РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІПВГ В УКРАЇНІ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ»,  

що проводиться в рамках науково-технічної конференції 

«Фізико-технічні проблеми енергетики та шляхи їх вирішення 2017» 

на базі фізико-енергетичного факультету  

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

 

Назва статті, яка подається на Конкурс  

ПІБ автора статті  

Номер телефону, адреса електронної пошти  

Назва навчального закладу  

Факультет, кафедра, відділення, 

спеціальність 

 

Курс навчання  

ПІБ, вчене звання та вчена ступінь 

наукового керівника 

 

 
 


