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№ 1/25-108 від 18.05.2020  
Керівникові закладу вищої освіти 

Про проведення ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт  із 

галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 

навчальному році за напрямом 

«Актуальні проблеми інклюзивної освіти» 

Шановні учасники! 
 

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України щодо запровадження карантину для 

всіх типів закладів освіти незалежно від форм власності і сфери управління, листів 

Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11.03.2020 р., №1/9-178 від 27 березня 2020 

р., №22.1/10-778 від 31.03.2020 р., повідомляємо, що підсумкова конференція ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  із галузей знань і спеціальностей у 

2019/2020 навчальному році за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» 

(далі  ̶  Конкурс) відбудеться дистанційно із застосуванням електронних комунікаційних 

технологій. 

Підсумкова конференція Конкурсу (далі  ̶  Конференція) відбудеться 26.05.2020 р. у 

додатку ZOOM. Рекомендуємо Вам ознайомитись з додатком і налаштувати його,  якщо Ви 

ніколи в ньому не працювали раніше. Будь ласка приготуйтесь до інтерактивного формату! 

Надсилаємо Вам посилання для підключення до онлайн - Конференції:  

https://us02web.zoom.us/j/85658719550?pwd=UWU4UDZ1NUtFYmZXZTUrbnFTQzJHUT09 . 

Ідентифікатор конференції: 856 5871 9550; Пароль: 311527. Програма з послідовністю виступів 

додається до цього листа окремим файлом. Початок роботи: 10:00. 

Для проведення заключного етапу Конкурсу і забезпечення об’єктивного визначення 

переможців Конкурсу Галузева конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» (далі  ̶  Галузева 

конкурсна комісія) розробила Рекомендації до захисту конкурсних робіт (Додаток 1). 

Просимо учасників, чиї роботи рекомендовані до захисту на Конференції (відповідно до 

рейтингового списку) ознайомитись з Рекомендаціями до захисту конкурсних робіт, та 

виконати визначені умови.  

Наші контакти: Давиденко Ганна Віталіївна, проректор з наукової та міжнародної 

діяльності університету, голова галузевої конкурсної комісії, +380979677256, 

ganna.davydenko@gmai.com, Гребенюк Анастасія Олександрівна, начальник відділу науково-

дослідної, міжнародної та грантової діяльності, +380508831831, science.org.uu@gmail.com  

Додаток 1: Рекомендації до захисту конкурсних робіт ІІ туру Всеукраїнського конкурсу  

студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 

навчальному році за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» 

З повагою 

Проректор з  наукової та  

міжнародної діяльності університету  

д.пед.н., професор, 

голова галузевої конкурсної комісії  

 

 

 

 

Г. В. Давиденко 
 

Виконавець: Гребенюк А. О. 

тел. +380508831831 
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Додаток 1 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАХИСТУ КОНКУРСНИХ РОБІТ  

ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ  

 ІЗ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ  

ЗА НАПРЯМОМ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ» 

 

Шановні учасники! 

У зв’язку із запровадженням карантину та з метою убезпечення учасників Конкурсу, 

членів Галузевої конкурсної комісії та упередження ситуації з можливим 

розповсюдженням коронавірусу COVID-19 в Києві та Україні, повідомляємо Вам кроки, 

за якими відбудеться захист конкурсних робіт: 

 

1. Налаштування додатку ZOOM. 

Рекомендуємо Вам ознайомитись з додатком ZOOM і налаштувати його,  якщо Ви 

ніколи в ньому не працювали раніше. Увага! Якщо Ви підключаєтесь зі стаціонарного 

комп'ютеру, або ж телефону, то необхідно попередньо встановити програму і 

зареєструватись: 

https://zoom.ru.uptodown.com/windows/download  (версія для Windows) 

https://zoom-us-zoom.ru.uptodown.com/android/download  (версія для Android). 

Обов’язково протестуйте програму завчасно для уникнення на Конференції проблем зі 

звуком, відео, демонстрацією екрану.  

За посиланням Ви зможете легко підключитись 26.05.2020 о 10:00 до Конференції: 

https://us02web.zoom.us/j/85658719550?pwd=UWU4UDZ1NUtFYmZXZTUrbnFTQzJH

UT09 . Ідентифікатор конференції: 856 5871 9550; Пароль: 311527. Програма з 

послідовністю виступів додається окремим файлом до цього листа. 

Просимо Вас обов'язково бути присутнім під час відео-зв’язку у свій час. Присутність у 

Конференції під час захисту інших учасників залишається на Ваш розсуд.  

2. Презентація та захист конкурсної роботи. 

Просимо учасників підготувати доповідь та презентацію дотримуючись наступних 

рекомендацій: 

 назва конкурсної роботи і відомості про автора (ПІБ, заклад вищої освіти); 

 актуальність теми, мета та завдання дослідження; 

 вихідні дані (розробленість теми, нормативно-правове забезпечення, статистичні 

дані, стисло охарактеризувати досліджувану проблему, існуючі методи її 

розв’язання); 

 основні результати дослідження (зміст творчих розробок); 

 висновки та рекомендації. 

Просимо учасників ознайомитись і звернути увагу на рецензії Галузевої конкурсної 

комісії до роботи та врахувати у своїй доповіді пояснення до  пунктів, в яких знижено 

бали.  

Увага! Під час захисту просимо демонструвати презентацію на головний екран. 

Будь ласка, завчасно протестуйте як це зробити. 

Презентація учасника відбувається відповідно до умов Конкурсу державною мовою, 

викладення матеріалу в презентації має бути стислим і точним. Необхідно 

використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, уникати 

складних граматичних зворотів. Також у виступі потрібно використовувати 

стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів і символів. 

Регламент захисту Конкурсної роботи - 6хв, запитання та відповіді- 5 хв.  

Просимо чітко дотримуватися регламенту! 

https://zoom.ru.uptodown.com/windows/download
https://zoom-us-zoom.ru.uptodown.com/android/download
https://us02web.zoom.us/j/85658719550?pwd=UWU4UDZ1NUtFYmZXZTUrbnFTQzJHUT09
https://us02web.zoom.us/j/85658719550?pwd=UWU4UDZ1NUtFYmZXZTUrbnFTQzJHUT09


 

 

 

3. Критерії оцінювання Конкурсних робіт. 

Кожна доповідь та презентація буде оцінена Галузевою конкурсною комісією за 

наступними критеріями: 

 

з/п Критерії для оцінювання Бали 

1 

1. 

Повнота розкриття обраної теми: 

- вміння пояснити актуальність теми дослідження, чітко 

сформулювати його завдання; 

- знання чинного законодавства та його використання у дослідженні; 

- повнота дослідження. 

40 

2

2. 

Ґрунтовність висновків і рекомендацій: 

- уміння робити обґрунтовані висновки й рекомендації; 

- реалістичність рекомендацій та доцільність їх упровадження. 

20 

3

3. 

Презентація результатів дослідження: 

- культура мовлення; 

- чіткість виступу, послідовність, лаконічність та логічність 

викладення поданого матеріалу; 

- оформлення відеопрезентації; 

- повнота та ґрунтовність доповіді. 

40 

  Разом 100 

 

4. Підведення підсумків Конкурсу та нагородження переможців. 

Підведення підсумків Конкурсу буде відбуватись відповідно до Положення про 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. 

Галузева конкурсна комісія підбиває підсумки ІІ туру Конкурсу та приймає рішення про 

визначення переможців Конкурсу, загальна кількість яких не може перевищувати 25 % 

від загальної кількості авторів наукових робіт, та нагородження їх дипломами: І ступеня 

- до 20%, ІІ ступеня - до 30%, ІІІ ступеня -до 50%.  

Автор наукової роботи, який не доповідав по своїй роботі, не може бути переможцем. 

Наукові роботи переможців Конкурсу будуть оприлюднені на веб-сайті: http://uu.edu.ua 

не пізніше 28.05.2020 р. 

Дипломи переможців Конкурсу та сертифікати про участь у Конкурсі будь надіслані на 

електронні адреси учасників у форматі PDF не пізніше 28.05.2020 р. 

 

 

Детальніша інформація про Конкурс – на сайті університету: http://uu.edu.ua 

Контактні телефони: (050) 883-18-31 Гребенюк Анастасія Олександрівна. 

 

 

Сподіваємось на плідну роботу та бажаємо успіху! 

 

До зустрічі! 

 

Галузева конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» 
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