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Шановний ________________________________________ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із 

галузі “Освітні, педагогічні науки” 

 

       Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України “Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і 

гуманітарних наук у 2017/2018 навчальному році” за №1364 від 10.10.2017 року 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка призначено 

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

студентських наукових робіт із галузі “Освітні, педагогічні науки” (далі – Конкурс) 

серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. 

       Запрошуємо студентів Вашого навчального закладу взяти участь у ІІ-му турі 

Конкурсу.  

Примітка: роботи із соціальної педагогіки, дошкільної педагогіки, корекційної освіти 

та професійної освіти розглядатися не будуть. Конкурси із зазначених галузей 

проводяться на базі інших вищих навчальних закладів. 

На Конкурс від одного вишу може подаватися не більше трьох робіт переможців 

першого туру. З детальною інформацією щодо вимог у оформленні студентських 

наукових робіт можна ознайомитися у Додатку 1. 

       Конкурсні роботи потрібно надіслати до 15 лютого 2018  року (за поштовим 

штемпелем) за адресою:  

       Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти,  

       Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 

       вул. Івана Франка, 24,  

       м. Дрогобич, 82100,  

       Львівська область. 

До 5 квітня 2018 року на Науковому порталі Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка будуть вказані прізвища конкурсантів, які запрошуються 

до участі у підсумковій науково-практичній конференції. На адресу вищих навчальних 

закладів будуть надіслані листи-запрошення учасникам. 

Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується за таким 

графіком: 25 квітня – заїзд учасників, організаційні заходи, 26 квітня – конференція (за 

секціями), 27 квітня – підведення підсумків, екскурсія та від’їзд учасників. 

З повагою 

голова конкурсної комісії, 

проректор з наукової роботи                                                         проф. М.П.Пантюк 
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Додаток 1 

 

 

Вимоги до оформлення студентських наукових робіт для участі у Конкурсі 

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з галузей 

знань, які є пошуковими за своїм характером та не мають відзнак НАН України та органів 

державної влади, інших конкурсів. 

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з 

тем наукової роботи  матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової 

роботи є студенти зрізних вищих навчальних закладів, можуть бути два керівника з різних 

навчальних закладів.  

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

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

матеріалу з попередньої роботи. 

Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:  

– текст роботи друкується шрифтом Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1,5, 

кегль – 14, аркуш формату – А4; поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм; 

– наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та 

назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та 

анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику 

дослідження та загальну характеристику роботи;  

– наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами; 

– загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування 

додатків та переліку літературних джерел; 

 – креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на 

аркуші формату А3 або А4. 

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях. 

Наукові роботи виконуються українською мовою. 

У наукових роботах, що подаються на Конкурс, прізвища, ініціали автора (авторів) та 

наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром 

(шифр – не більше двох слів). 

Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового 

керівника роботи.  

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

конкурсна комісія має право її відхилити. 

  Просимо надсилати листи Укрпоштою простим листом (роботи, які 

надсилатимуться Новою поштою чи заказним листом прийматися не будуть). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 

про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи 

“________________________” 
                                                                   (шифр) 

Автор                                                                     Науковий керівник 

1. Прізвище _____________________               1. Прізвище __________________ 

2. Ім’я (повністю)_______________                  2. Ім’я (повністю) _____________ 

3. По батькові __________________                 3. По батькові ________________ 

4. Повне найменування та місцезнаходження 4. Місце роботи, телефон, e-mail 

вищого навчального закладу, в якому                  ___________________________  

навчається автор 

_____________________________________ 

5. Факультет (інститут)__________________   5. Посада ____________________ 

6. Курс (рік навчання) __________________    6. Науковий ступінь ___________ 

7. Результати роботи опубліковано                   7. Вчене звання _______________ 

______________________________________ 
                            (рік, місце, назва видання) 

8. Результати роботи впроваджено 

______________________________________ 
                            (рік, місце, форма впровадження) 

9. Телефон, e-mail ______________________ 

Науковий керівник _________________                   _______________________ 
                                                             (підпис)                                                                      (прізвище та ініціали) 

Автор роботи         _________________                     _______________________ 
                                                             (підпис)                                                                      (прізвище та ініціали) 

Рішення конкурсної комісії ___________________________________________ 
                                                      (найменування вищого навчального закладу) 

Студент (ка) ___________________________ рекомендується для участі у ІІ турі     

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ______________________ 

________________________________________________________________________ 
                                                                           (назва галузі знань) 

Голова конкурсної комісії __________________                     __________________ 
                                                                                         (підпис)                                                              (прізвище, ініціали) 

________ ____________________________20______року 

 

 

 

  

        

Контактні телефони: 
Пантюк Микола Павлович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи, голова конкурсної комісії (0324) 42-15-87 

Чепіль Марія Миронівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

загальної педагоги та дошкільної освіти,  заступник голови конкурсної комісії  

(0324) 42-12-82 

Дудник Надія Зеновіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, відповідальний секретар 

конкурсної комісії (0324) 42-12-82; 097-190-10-44 

 

                                                                                            Оргкомітет                                                                                                                                                                                                                                                                    

 


