
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузі «Педагогічні науки» 

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних 

і гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році» №1266 від 20.10.2016 р. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини визначено 

базовим вищим навчальним закладом освіти з проведення II туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні 

науки» (далі − Конкурс) серед студентів вищих навчальних закладів III−IV рівнів 

акредитації. 

Запрошуємо студентів Вашого вищого навчального закладу взяти участь у 

ІІ турі Конкурсу.  

Основні напрями представлення конкурсних робіт: Загальна педагогіка та 

історія педагогіки. Порівняльна педагогіка. Теорія і методика виховання. Теорія і 

методика навчання. 

Примітка: роботи з соціальної педагогіки, корекційної педагогіки та 

професійної освіти розглядатися не будуть. Конкурси із зазначених галузей 

проводяться на базі інших вищих навчальних закладів.  

На конкурс від одного ВНЗ може подаватись не більше трьох робіт 

переможців першого туру. З детальною інформацією щодо вимог до 

оформлення студентських наукових робіт можна ознайомитись у додатку 1 

інформаційного повідомлення. 

Конкурсні роботи надіслати до 25 січня 2017 року (за поштовим штемпелем) 

з обов’язковим зазначенням на конверті «Конкурс» за адресою:  

Уманський державний педагогічний університет  

імені Павла Тичини,  

вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська область, 20300 

До 01 березня 2017 року на Науковому порталі Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (nauka.udpu.org.ua) будуть вказані 

прізвища конкурсантів, які запрошуються до участі у підсумковій науково-

практичній конференції. На адресу вищих навчальних закладів будуть надіслані 

листи-запрошення для їх участі. 

Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується за 

таким графіком: 15 березня 2017 року – заїзд, організаційні заходи; 16 березня 

2017 року – конференція (за секціями), підведення підсумків; 17 березня 

2017 року – від’їзд. 

 

Проректор з наукової роботи  

та міжнародного співробітництва                     проф. В.В. Сокирська 



Додаток 1 

Вимоги до оформлення студентських наукових робіт та їх  

участі у Конкурсі 

На Конкурс подаються самостійно одноосібно підготовлені наукові роботи 

студентів, які є пошуковими за своїм характером та не мають відзнак НАН 

України та органів державної влади.  

На Конкурс не допускаються реферативні та оглядові роботи; роботи 

студентів, які мають повну вищу освіту (здобувають другу вищу освіту або 

магістерський ступінь, проходять перепідготовку). 

На Конкурс подаються наукові роботи, виконані українською мовою й 

оформлені відповідно до таких вимог: текст друкується шрифтом Times New 

Roman, міжрядковий інтервал – 1,5; кегль – 14, з одного боку аркушу формату 

А4 (210 х 297 мм). Поля: зліва – 3 см; справа – 1,5 см; зверху і знизу – 2 см. 

Робота має бути зброшурована. Обсяг зброшурованої роботи не повинен 

перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. 

Наукові роботи студентів оформлюються відповідно до таких вимог: 

- актуальність теми дослідження та наукова новизна; 

- науковий стиль викладу матеріалу; 

- характеристика об’єкта, предмета, мети і завдань дослідження; 

- застосування методів, які відповідають сучасним досягненням науки і 

спрямовані на виконання завдань дослідження;  

- належний теоретичний рівень і глибина практичного аналізу 

проблеми; 

- можливість практичного використання результатів наукової роботи; 

- уміння послуговуватися відповідним понятійно-категорійним 

апаратом; 

- структурованість роботи; 

- дотримання правил опису посилань та документальних джерел; 

- наявність сучасних інформаційно-документальних ресурсів з 

досліджуваної проблеми. 

Конкурсна робота повинна мати у своєму складі титульний аркуш, зміст, 

вступ, основну частину, висновки, список використаної літератури та додатки. 

На титульному аркуші роботи розміщують: 

− назву конкурсу та галузі науки; 

− шифр роботи (не більше двох слів); 

− назву роботи; 

− рік виконання роботи. 

В анотації наукової роботи (обсягом до 1 сторінки) зазначається: 

− шифр роботи;  

− актуальність, мета, завдання наукової роботи, методика дослідження; 

− загальна характеристика наукової роботи (сутність, структура, обсяг, 

кількість схем, таблиць, використаних інформаційних джерел тощо); 



 − у кінці анотації подається набір ключових слів (не менше трьох, але не 

більше десяти). Ключові слова друкуються в один рядок у називному відмінку. 

Примітка: Прізвище автора, наукового керівника, назва навчального 

закладу на титульному аркуші та в анотації не вказуються. Вони замінюються 

відповідним шифром. 

Роботи, що оформлені з порушенням вказаних вимог, до розгляду не 

приймаються.  

Для участі у ІІ турі Конкурсу в окремому запечатаному конверті під 

шифром необхідно надіслати: 

1. Зброшуровану наукову роботу під шифром. 

2. Анотацію наукової роботи обсягом до 1 сторінки.  

3. Відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також копії 

патентів, наукових статей автора (авторів) тощо (за наявності). Обов’язково 

вказуйте у відомостях про автора номер мобільного телефону та електронну 

адресу конкурсантів і керівників. 

4. Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення 

роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).  

5. Електронний варіант конкурсної роботи на компакт-диску для 

подальшого представлення на Науковому порталі.   

6. Тези доповіді за матеріалами конкурсної наукової роботи для участі  у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених 

«Перспективні напрями становлення та розвитку сучасної школи: погляди 

майбутніх педагогів», що відбудеться 16 березня 2017 р. (інформаційний лист 

додається).  

Інформація для супроводжуючих. У рамках проведення підсумкової 

науково-практичної конференції планується Всеукраїнський науково-практичний 

семінар для викладачів «Педагогічна підтримка обдарованої студентської молоді: 

традиції та інновації». Теми виступів та інформацію про доповідачів просимо 

надсилати на електронну адресу pedagogikaudpu@ukr.net з поміткою: семінар 

супроводжуючих до 1 березня 2016 р. 

Більш детальну інформацію щодо Конкурсу можна отримати за телефонам: 

067-90-90-906 (Ткачук Лариса Василівна) та 098-88-45-748 (Тищенко Вікторія 

Олегівна) або за електронною поштою: pedagogikaudpu@ukr.net 

 

Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

 з галузі «Педагогічні науки»  
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