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1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положения про I тур Всеукра'iнського конкурсу студентських 

наукових робiт з галузей знань i спецiальностей у Державному вищому 

навчальному закладi «Донбаський державний педагогiчний унiверситет» 

(далi - ДДПУ) (далi - Положения) визначае мету i завдання, порядок 

органiзацi'i та проведения I туру Всеукра'iнського конкурсу студентських 

наукових робiт з галузей знань i спецiальностей у ДДПУ (далi - Конкурс). 

l .2 Положения розроблене вiдповiдно до: 

- Закону Укра'iни «Про освiту» вiд 05.09.20 l 7 р. № 2145-VIII; 

- Закону Укра'iни «Про вищу освiту» вiд 01.07.2014 р. № 1556-VII; 

- Закону Укра'iни «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть» вщ 
26.11.2015 р. № 848-VIII; 

- наказу Мiнiстерства освiти i науки Укра'iни вiд 18.04.2017 року «Про 

затвердження Положения про Всеукра'iнський конкурс сту дентських 

наукових робiт з галузей знань i спецiальностей» №605; 

- статуту ДДПУ. 

1.3 У цьому Положеннi термiни вживаються у такому значеннi: 

Галузь знань rармонiзована з Мiжнародною стандартною 

класифiкацiею освiти широка предметна область освiти i науки, що включае 
групу спорiднених спецiальностей . 

Спецiальнiсть гармонiзована з Мiжнародною стандартною 

класифiкацiею освiти предметна область освiти i науки, яка об'еднуе 
. . 

спорщнею освпю програми, що передбачають сшлью вимоги до 

компетентностей i результатiв навчання випускникiв. 

Здобувачi вищоi· освiти - особи, якi навчаються у закладi вищо'i освiти 

на певному р1вю вищо'i освiти з метою здобуття вiдповiдного ступеня i 
квалiфiкацi'i. 

Здобувачi-перемоJJСЦi - учасники I туру Конкурсу, яю посши перше, 
друге, трете мiсця в особистому залiку. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ KOHl(YJ>CY 

2.1 Метою проведення Конкурсу в ДДПУ е пщтримка науковоi' та 

творчоi' роботи здобувачiв вищо'i освiти, стимулювання Ух iнтересу до 

дослiдницькоi' дiяльностi , пiдвищення якостi пiдrотовки фахiвцiв, системне 

вдосконалення освiтньоrо процесу. 

2.2 Основними завданнями Конкурсу е: 

- виявлення та розвиток обдарованих здобувачiв вищо'i освпи, 

сприяння реалiзацii' i'x творчих здiбностей; 

- залучення провiдних науково-педаrогiчних працiвникiв до активноi' 

роботи з обдарованою студентською молоддю; 

- стимулювання творчо'i працi здобувачiв вищо'i освпи та науково

педагогiчних працiвникiв; 

формування кадрового потенщалу для дослiдницько'i, 

адмiнiстративноi· i пiдприемницькоi' дiяльностi; 

- популяризацiя досягнень науки та iнновацiйних технологiй; 

- вiдбiр здобувачiв вищоi' освiти для участi в мiжнародних конкурсах , 

. . . 
ошмшадах, турюрах. 

3. РОБОЧI ОРГАНИ КОНКУРСУ 

3.1 Для орrанiзацП та проведения I туру Конкурсу в ДДПУ 

створюються орrанiзацiйний комiтет (далi - Оргкомiтет) i конкурснi кoмici'i 

(далi - Koмicii') для кожноi' галузi знань та спецiальностi, з яких плануеться 

проведения Конкурсу. 

3 .2 До складу Оргкомiтету включаються проректор з науково

педагогi чноi' роботи, декани факультетiв. Головою Оргкомiтету I туру 

Конкурсу е проректор з науково-педагогiчноi' роботи. 

3.3 Оргкомiтет: 

- визначае порядок, аналiзуе i контролюе хiд проведення Конкурсу; 

- за поданням Комiсiй визначае здобувачiв-переможцiв Конкурсу . 
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3.4 Персональний склад Комiсiй для кожноi' галуз1 знань та 

спецiальностi формусться за поданням деканiв факультетiв на iм ' я ректора 

(додаток 1) i затверджусться наказом ректора. 

3.5 Koмicii': 

- перев1ряють наукоВI роботи на наявюсть ознак 

збiгiв /iдентичностi/схожостi; 

ОЦIНЮЮТЬ наукоВI роботи здобувачiв вищо'i ОСВIТИ через 

рецензування; 

- приймають рiшення ЩОДО визначення наукових робiт, яю 

рекомендовано до участi у II турi Конкурсу; 

- сприяють висвiтленню результатiв Конкурсу у засобах масовоi' 

iнформацii' та соцiальних мережах; 

- ведуть документообiг щодо органiзацi'i та проведення Конкурсу; 

- готують протоколи засщань; 

- надсилають науковi роботи та супровiдну документацiю здобувачiв-

переможцiв I туру Конкурсу в базовi вищi навчальнi заклади та контролюють 

Ух отримання. 

4. ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ РОБIТ 

4.1 На Конкурс подаються самостiйно пiдготовленi науковi роботи 

здобувачiв вищо'i освiти з галузей знань, спецiальностей (спецiалiзацiй). 

Науковi роботи повиннi бути пошуковими за сво'iм характером, не мати 
. . 

нагород шших конкурс1в. 

4.2 Одна наукова робота може мати не бiльше двох авторiв за наявностi 

у них сшльних з теми науково'i роботи матерiалiв та одного наукового 

кершника. 

4.3 Науковi роботи здобувачiв вищоi' освпи , яю с тематичним 

продовженням робiт, поданих на Конкурс у попереднi роки, розглядаються за 

умови наявностi в них не бiльше 25% наукового матерiалу з попередньоi· 

роботи. 
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4.4 Науковi роботи оформлюються вiдповiдно до таких вимоr: 

текст друкусться шрифтом Ti111es New Rо111ап, мiжрядковий IНтервал 

1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: лiве - 30 мм, праве - 1 О мм, верхне i 

НИЖН€ - по 20 мм; 

наукова робота повинна мати титульну сторiнку (додатки 2, 3), змiст, 

вступ, роздiли , висновки, список використано'i лiтератури та анотацiю 

(додаток 4), у якiй зазначено актуальнiсть, мету, завдання, використану 

методику дослiдження та заrальну характеристику роботи; 

наукова робота обов'язково мае мiстити посилання на джерела 

iнформацii' у разi використання iдей, тверджень, вiдомостей , отриманих 

iншими особами; 

заrальний обсяr роботи не повинен перевищувати 30 стор1нок без 

урахування додаткiв та перелiку лiтературних джерел; 

креслення та iлюстрацi'i, що додаються до роботи, повиню бути 

скомпонованi на аркушi формату АЗ або А4. 

Науковi роботи подаються в друкованому виrляд1 та на електронних 

НОСIЯХ. 

4.5 Науковi роботи виконуються укра'iнською мовою . 

За поrодженням з Орrкомiтетом може проводитись Конкурс з галузей 

знань, спецiальностей ( спецiалiзацiй) iноземними мовами. На такий Конкурс 

науковi роботи подаються вiдповiдними мовами. 

5. ПОРЯДОК ОРГ AHIЗAЦII ТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУ СУ 

5.1 Конкурс оrолошусться розпорядженням проректора з науково

педаrоriчноi· роботи, в якому, зокрема, зазначаються: строки проведения 

Конкурсу, галузi знань та спецiальностi, з яких проводиться Конкурс у 

ДДПУ. 

5.2 Для opraнiзaцi'i та проведения I туру Конкурсу в ДДПУ за наказом 

ректора створюються Орrкомiтет та Koмici'i, на розrляд яких здобувачi вищо'i 

освiти подають своi' науковi роботи. 
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5.3 1 тур Конкурсу проводиться в листопадi-rруднi поточного року. 

5.4 Комiсiя оцiнюе науковi роботи здобувачiв вищо'i освiти, перевiряе 

науков1 роботи на наявнiсть оз1-1ак збiгiв /iдентичностi/схожостi. На основi 

анал1зу результапв автоматизованого пошуку текстових запозичень 

(програмними продуктами органiзацiй, з якими ДДПУ пiдписав договiр про 

спiвпрацю) Комiсiя приймас р1шення щодо наявносп ознак 

збiгiв /iдентичностi/схожостi в наукових роботах здобувачiв вищо·i освiти. 

5.5 Комiсiя надае довiдку встановленого зразка (додаток 5), яка 

пiдписусться головою та секретарем Koмicii', i долучаеться до науковоi' 

роботи в якостi обов'язкового документу. Забороняеться оцiнювання та 

рекомендацiя науковоi' роботи для участi у II турi Конкурсу без висновкiв 

конкурсноi' кoмicii'. 

5.6 У випадку встановлення Комiсiсю факту наявност1 ознак 

збiгiв /iдентичностi/схожостi у науковiй роботi: 

- менше 25% - наукова робота допускаеться до учасп в I тур~ 

Конкурсу; 

- вiд 25% до 50% - наукова робота може бути доопрацьована автором у 

тижневий термiн; 

- бiльше 50% - наукова робота не допускаеться до участi в I турi 

Конкурсу i може бути подана на Конкурс пiсля суттевого доопрацювання не 

ранiше нiж через рiк. 

5.7 Koмicii' на своУх засiданнях (за наявностi не менше 2/3 'ii складу) на 

пiдставi рецензiй (додаток 6) приймають рiшення щодо визначення наукових 

робiт (не бiльше трьох), якi рекомендовано до участi у II турi Конкурсу 

(рiшення оформлюеться у виглядi протоколу (додаток 7)). Рiшення Koмicii. 

приймаеться бiльшiстю вiд Гi затвердженого складу. За рiвноi' кiлькостi 

голосш члеюв Koмicir голос голови е вир1шальним. Одна робота 

рецензуеться двома рецензентами. 
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5.8 Koмicii' надсилають науковi роботи та супровщну документацiю 

здобувачiв-переможцiв I туру Конкурсу до базових вищих навчальних 

закладiв у строк, визначений наказом МОН. 

5.9 У наукових роботах, що подаються на II тур Конкурсу, у тому числi 

в копiях патентiв, наукових статей тощо, прiзвища, iнiцiали автора (авторiв) 

та наукового керiвника, найменування закладу вищоi' освiти замiнюються 

шифром (шифр - не бiльше двох слiв). 

5.1 О Окремо пiд тим самим шифром подаються вiдомостi про автора 

(авторiв) та наукового керiвника науковоi' роботи (додаток 8). 

5.11 Забороняеться подавати одну й ту саму наукову роботу до рiзних 

базових вищих навчальних закладiв. 

5 .12 Документацiя з проведения I туру Конкурсу подаеться в пiдроздiл 

монiторингу якостi вищоi' освiти у 10-денний строк пiсля його завершения 

(додатки 5, 6, 7, 8). 

5.13 Документацiя з проведення I туру Конкурсу зберiгаеться в 

пiдроздiлi монiторингу якостi вищоi' освiти протягом трьох рокiв. 

5.14 Вiдповiдальнiсть за шдготовку та проведения Конкурсу 

покладаеться на завiдувачiв вiдповiдних кафедр/ деканiв факультетiв. 

6. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

6.1 У I турi Конкурсу можуть брати участь здобувачi вищоi· освiти 

освiтнiх рiвнiв бакалавр i магiстр ДДПУ. 

6.2 Учасники мають право ознайомитися з оцiнкою 'ix роботи та 

письмово звернутися до апеляцiйноi' кoмicii' з приводу об'ективностi оцiнки 

виконаних ними завдань. 

7. ПОДАННЯ ТА РОЗГ ЛЯД АПЕЛЯЦIЙ 

7.1 Для забезпечення об'ективного проведения I туру Конкурсу у 

ДДПУ створюеться апеляцiйна ком1с1я, чисельнiсть склад яко'i 

затверджуються наказом ректора. 
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7.2 Членами апеляцiйноi' кoмicii' призначаються провщю науково

педагогiчнi працiвники вiдповiдних галузей (спецiальностей) ДДПУ. 

7.3 Учасники Конкурсу можуть протягом п'яти календарних днiв пiсля 

оприлюднення результатiв Конкурсу подати заяву в письмовiй формi 

апеляцiйнiй кoмici'i щодо необ'ективноi' оцiнки i'x науковоi' роботи. 

7.4 Апеляцiйна комiсiя протягом трьох робочих днiв з дня надходження 

заяви ухвалюе рiшення, що фiксуеться у протоколi засiдання апеляцiйноi' 

кoмicii' Конкурсу та надае його заявнику. 

7.5 Забороняеться втручання наукових керiвникiв, батькiв учасникiв та 

iнших осiб у процедуру проведения Конкурсу та розгляду апеляцiй. 

8. ПIДВЕДЕННЯ ПIДСУМКIВ КОНКУРСУ ТА 

СТИМУЛЮВАННЯ ЗДОБУВАЧIВ I IX НАУКОВИХ KEPIBHИKIB ЗА 

ДОСЯГНУТI РЕЗУ ЛЬ ТАТИ 

8.1 Переможцi I туру визначаються Оргкомiтетом ДДПУ, на пiдставi 

рекомендацiй Комiсiй. 

8.2 Основними формами заохочення здобувачiв вищоi· освпи та i'x 

. . 
наукових кершниюв е: 

- вiдзначення дипломами та подяками здобувачiв-переможцiв та 'ix 

. . 
наукових кершниюв; 

- вщзначення сертифiкатами учасникiв Конкурсу та вщзнаками в 

окремих номшащях. 

- премiювання здобувачiв-переможцiв та 'ix наукових керiвникiв. 

9. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Положения вводиться в д1ю з наступного дня шсля його 

затвердження наказом ректора. 

9.2 Змiни та доповнення до Положения вноситься наказом ректора або 

наказом ректора за рiшенням вчено'i ради унiверситету або вiдповiдного 

дорадчого органу. У такому ж порядку Положения скасовупься. 
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9.3 Вiдповiдальнiсть за актуал1защю Положення та контроль за 

виконання йоrо вимоr несуть посадовi особи унiверситету вiдповiдно до 'ix 

функцiональних обов'язкiв. 

РОЗРОБНИКИ ПОЛОЖЕННЯ: 

Проректор з науково-педагогiчноi' роботи 

Керiвник пiдроздiлу монiторингу 
якостi вищоi' освiти 

Методист пiдроздiлу монiторингу 
якостi вищоi' освiти 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з науково-педагогiчно'i роботи 

С . О. Чайченко 

Т. В. Шулик 

О. В. Панюхно 
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Додаток 1 

Ректору ДДПУ 

П/Б 

декана ________ _ 
факультету 

ПIБ 

Службова записка 

Прошу затвердити персональний склад конкурсноi комiсП I туру 

Всеукраi'нського конкурсу студентських наукових робiт з 

назва галузi шань/спецiальностi 

Голова конкурсноi' кoмicii': (декан факультету, провiднuй науково-

педагогiчнuй працiвник кафедрu). 

Члени конкурсноi' кoмicii': 

1. (провiднuй науково-педагогiчнuй працiвнuк кафедрu). 

2. (провiднuй науково-педагогiчнuй працiвнuк кафедри). 

Декан 
(niдnuc) (П!Б) 
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Додаток 2 
(зразо1< титулыюi' сторiнки для/ туру Конкурсу) 

Мiнiстерство освiти i науки Укра'iни 
Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогiчний унiверситет» 

Кафедра укра'iнсько'i мови та лiтератури 

Особливостi функцiонування вiйськових термiнiв 

у романi Юрiя Яновського «Чотири шаблi» 

Наукова робота 

здобувача вищо'i освiти 

III курсу групи У 1 
.. . . 

украIНСЬКОГО ВlДДIЛення 

денно"~' форми навчання 

Левченко Арини Антонiвни 

Науковий керiвник: 

канд. фiлол. наук, доцент 

кафедри укра'iнськоi' мови 

та лiтератури О. В. Колган 

Слов'янськ - 2020 
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Додаток 3 
(зраза,,· титулыюi· cmopi111a1 для II туру /{011/(урсу) 

ШИФР 

Особливостi функцiонування вiйськових термiнiв 

у романi Юрiя Яновського «Чотири шаблi)) 
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Додаток 4 

АНОТАЦIЯ 

У анотацi'i науково'i роботи пiд шифром « _________ » зазначаються: 

- актуальнiсть, мета, завдання науково"i роботи, використана методика 

дослщження; 

- загальна характеристика науковоi' роботи ( структура, обсяг, кiлькiсть схем, 
таблиць, використаних наукових джерел тощо ). 

У кiнцi анотацii' подаеться набiр ключових сшв (сталих термiнiв), що 

вживаються у науковiй роботi та визначають П тематику. Загальна кiлькiсть 

ключових слiв повинна становити не менше трьох, але не бiльше десяти. 

Ключовi слова подаються у називному вiдмiнку , друкуються у рядок, через 

кому. 

Текст анотацii' повинен бути лакоючним та вiдображати основний зм1ст 

роботи. 
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Автор роботи 

Назва роботи 

Науковий керiвник 

Факультет 

Кафедра 

Спецiальнiсть 

Освiтня програма 

Рiвень вищо'i освiти 

Шифр групи 

Роботу перевiрено в 
програмi 

Iдентифiкацiйний 

номер перевiрки 

ПIБ члена кoмici'i, 

який перевiряв 

наукову роботу 

Вiдсоток схожостi з 

Iнтернет джерелами 

ДОВIДКА 

про результати перевiрки 

науковоi· роботи 

Заrальна iнформацiя 

Результати перевiрки 

Висновок (допускасться/не допускасться, потребус доопрацювання) 

Голова кoмicii' 

Секретар кoмici'i 

Додаток 5 
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Додаток 6 

РЕЦЕНЗIЯ 

на наукову роботу _____________ , представлену на Конкурс 

(Шflфр) 

з ______________________________ _ 

(назва галузi знань/спецiальностi) 

№ Характеристики та критерii' оцiнки рукопису науковоi' Рейтинrова Бали 

з/п роботи 1 оцiнка. 

Максимальна 

кiлькiсть балiв 

( за 100-бальною 
шкалою) 

1 Актуальнiсть проблеми 10 
2 Новизна та ориriнальнiсть iдей 15 
,, 

Використанi методи дослiдження 15 .) 

4 Теоретичнi науковi результати 10 
5 Практична направленiсть результатiв (документальне 

пiдтвердження впровадження результатiв роботи) 20 
6 Рiвень використання науковоi' лiтератури та iнших 

джерел iнформацii' 5 
7 Ступiнь самостiйностi роботи 10 
8 Якiсть оформления 5 
9 Науковi публiкацii" 10 
10 Недолiки роботи (пояснения зниження максимальних 

балiв у пунктах 1-9): 
10.1 
10.2 
10.3 
.. .. 
Сума балiв 

Загальний висновок _______________________ _ 

(рекомендусться, не рекомендусться до 11 туру Конкурсу) 

Рецензент ----
(пiдпис) (П.1.Б. , мiсце роботи, посада, науковий ступiнь) 

____ ________ 20 __ року 

Koмici"i" мають право вносити додатковi 1Сритерi"i оцiнки рукопису нау ково"i роботи , що 

враховують специфiку дано·, галузi з нань, спецiальностi, спецiалiзацiУ (20 балiв). У цьому 

випадку максимальна сума балiв буде 120. 
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ПРОТОКОЛ ЗАСIДАННЯ 

Конкурсно'i кoмicii' 

Додаток 7 

1 туру Всеукраi'нськоrо конкурсу студентських наукових робiт 
з _________________________ _ 

(назаа галузi з11а1-1ь/спецiалы10стi) 

вiд _____ 20 _ року 

1. Конкурсна ком1с1я забезпечила рецензування __ сту дентських 
наукових робiт: 

1. Назва роботи, автор, науковий керiвник, кафедра. 
2. 

2. За результатами рецензування рекомендовано до участ1 у у II турi 
Конкурсу такi роботи: 

1. Назва роботи, автор, науковий керiвник, кафедра. 

2. 

Голова конкурсноi' кoмicii' 

Члени конкурсноi' кoмicii': 

(ПIДПИС) (ПIБ) 

(ПlдПИС) 

(ПIДПИС) 

(111 Б) 

(ПIБ) 
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Додаток 8 

BIДOMOCTI 

про автора (авторiв) та наукового керiвника науково'i роботи 
« ________________ » 

(шифр) 

Автор 

1. Прiзвище ------------

Науковий керiвник 

1. Прiзвище 
2. Iм'я (повнiстю) ---------- 2. Iм'я (повнiстю) ______ _ 
3. По батьковi (повнiстю) ______ _ 
4. Повне найменування та 
м1сцезнаходження вищого навчальноrо 

закладу, у якому навчасться автор 

3. По батьковi (повнiстю) 
4. Мiсце роботи, телефон, e-mail 

5. Посада 5. Факультет (iнститут) ______ _ -----------

6. Курс (рiк навчання) ______ _ 6. Науковий ступiнь _____ _ 
7. Резу ль тати роботи опублiковано 7. Вчене звания 

(рIк. мIсuе. назва видання) 

8. Результати роботи впроваджено 

(рIк. мIсuе, форма впровадження) 

9. Телефон, e-mail ________ _ 

Науковий керiвник 
(пiдпис) (прiзвище та iнiuiaли) 

Автор роботи 
(пщпис) (прIзвище та 1нщ~али) 

Рiшенням конкурсноi· кoмicii" 

(найменування оищоrо наочальноrо закладу) 

Здобувач(ка) -----------,--.---.....-.--,----,----- рекомендуеться для 
(11р1зви111е. 11ш1iали) 

учасп у 

у II турi Всеукраi"нськоrо конкурсу студентських наукових робiт з 

(назна rалузI з11ш11,/ст:шаJ11,1юст 1) 

Голова конкурсно"i кoмicii" --~--
(11щш1с) 

________ 20_року 

(пр1зо1tШе. 11-1111iали) 
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