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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

із галузі наук “Початкова освіта” 

 

       Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України за №1193 від 21.10.2014 

року “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році” 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка призначено 

базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт із галузі наук “Початкова освіта”. 

       Запрошуємо студентів вищих навчальних закладів взяти участь у ІІ-му турі Конкурсу.  

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або 

студентських колективів (не більше двох осіб), які стосуються основних фахових методик 

початкової освіти (методики навчання української мови, математики, інформатики, 

природознавства, трудового навчання,  образотворчого мистецтва,  музичного мистецтва), 

є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення і не мають 

відзнак НАН України та органів державної влади. 

 Наукові роботи оформляються відповідно до Положення про проведення Конкурсу 

(наказ МОНУ за №202 від 21.02.2012 року, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 13.03.2012 року за №389/20702). 

       Наукові роботи студентів, що є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс 

у попередні роки, розглядаються за умов наявності в них не більше 25% наукового 

матеріалу з попередньої роботи. 

       Реферативні та оглядові роботи розглядатися не будуть. 

       Роботи потрібно надіслати до 20 січня 2015 року (за поштовим штемпелем) за 

адресою:  

       факультет початкової освіти,  

       Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 

       вул. Івана Франка, 24,  

       м. Дрогобич, 82100,  

       Львівська область. 

       Вимоги до оформлення студентських наукових робіт: 

       1. Від одного ВНЗ може бути подано не більше трьох робіт. 

       2. Конкурсна робота надається під шифром (не більше двох слів). 

       3. На титульному листі розміщуються: назва галузі наук, назва роботи, шифр, рік 

виконання. 

       4. Наукова робота обов’язково повинна мати назву, зміст, результати й аналіз 

самостійних наукових досліджень, висновки, перелік посилань, список використаної 
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літератури (відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис). 

5. Текст роботи друкується шрифтом Times New Roman; міжрядковий інтервал – 

1,5; береги: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм;  кегль – 14; з одного 

боку аркуша паперу формату А4 (210 х 297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи 

не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. 

       6. До кожної роботи додається анотація наукової роботи, у якій зазначено 

актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну 

характеристику роботи. За наявності акта про впровадження результатів наукової роботи, 

патентів, публікацій автора відповідну інформацію навести в анотації. 

       7. В окремому запечатаному пакеті під тим же шифром подаються відомості про 

автора (авторів) та наукового керівника за встановленим зразком додатку 2 до Положення 

про проведення Конкурсу, копії актів про впровадження результатів наукової роботи, 

патентів, публікацій тощо (обов’язково вказувати електронну адресу, телефон 

конкурсантів та їхніх наукових керівників). 

       8. Наукові роботи виконуються українською мовою. 

       Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог порядку проведення Конкурсу, то 

конкурсна комісія має право відхилити її від участі в Конкурсі. 

       Просимо надсилати листи Укрпоштою простим листом (роботи, які надсилатимуться 

Новою поштою чи заказним листом прийматися не будуть). 

 

Контактні телефони: 
Пантюк Микола Павлович, доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи, голова галузевої конкурсної комісії 

(0324) 42-15-87 

 

Філь Галина Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

заступник декана з наукової та міжнародної співпраці, заступник голови галузевої 

конкурсної комісії 

(0324) 41-34-07; 098-44-28-189 

 

Калита Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

відповідальний секретар галузевої конкурсної комісії 

(0324) 41-34-07; 067-72-64-259 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Оргкомітет 

 


