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Додаток  

до наказу №120 

від «30» вересня 2019 р. 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Конкурс наукових робіт студентів з інвалідністю 

 

1. Загальні положення 
 

1.1.  Конкурс наукових робіт студентів з інвалідністю (далі – Конкурс) 

проводиться в рамках ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи, кращі практики» з 

метою стимулювання наукової діяльності студентів з інвалідністю за тематикою 

наукових досліджень кафедр Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна», залучення їх до творчого наукового пошуку, розвитку їх 

особистості та самовдосконалення.  

1.2.  Конкурс оголошує Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». 

1.3.  Завданнями Конкурсу є: 

-  залучення студентів з інвалідністю до наукових досліджень за тематикою 

кафедр Університету; 

-  стимулювання творчого та наукового самовдосконалення студентів з 

інвалідністю. 

1.4.  У Конкурсі можуть брати участь студенти з інвалідністю всіх форм 

навчання. 

1.5.  На Конкурс подаються завершені науково-дослідні роботи студентів. 

 

2. Керівництво Конкурсом 

2.1.  Організаційне та науково-методичне керівництво Конкурсом здійснює 

Оргкомітет Конкурсу, персональний склад якого затверджується наказом 

Президента Університету «Україна». 

2.2.  Для організації та проведення Конкурсу в навчально-виховних 

підрозділах Університету створюються Оргкомітети на чолі з їх керівниками. 

2.3.  Оргкомітети Конкурсу навчально-виховних підрозділів на своїх 

засіданнях розглядають представлені роботи, узагальнюють матеріали та подають 

кращі роботи для проведення ІІ туру до Оргкомітету Конкурсу для підведення 

підсумків. 

 

3. Порядок подання та розгляду наукових робіт 

Оргкомітетом Конкурсу 
 

3.1.  Конкурс проводиться за тематикою наукових досліджень кафедр 

Університету за напрямами: 

-  технічні науки; 

-  гуманітарні науки; 

-  економічні науки; 

-  юридичні науки; 

-  хімія, екологія, біотехнологія; 

-  дизайнерські розробки. 
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3.2.  Конкурс проводиться у два тури: 
-  перший – з 01 жовтня до 31 жовтня 2019 року у навчально-виховних 

підрозділах університету; 
-  другий – з 01 листопада до 19 листопада 2019 року – підсумковий тур 

Конкурсу по університету. 

3.3.  Упродовж першого туру в навчально-виховних підрозділах університету 

проводиться відбір кращих наукових робіт студентів з інвалідністю. 

3.4.  Другий тур Конкурсу проводиться у базовій структурі університету в м. 

Києві. Наукові роботи студентів-переможців першого туру Конкурсу надсилаються 

до 01 листопада 2019 року до Оргкомітету Конкурсу за адресою: 03115, м. Київ, 

вул. Львівська 23, кім. 207, управління наукової та міжнародної діяльності. Термін 

відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем.  

3.5.  Наукові роботи студентів-переможців першого туру Конкурсу, які 

надсилаються до Оргкомітету Конкурсу в м. Києві, супроводжуються такими 

документами: 

- анотація наукової роботи (Додаток 1); 

- відгук наукового керівника про ступінь самостійності виконаної роботи  

(у довільній формі); 

- відомості про автора і наукового керівника, завірені печаткою вищого 

навчального закладу (Додаток 2); 

- копія довідки про інвалідність або пенсійного посвідчення. 

На Конкурс подаються надруковані та переплетені наукові роботи 

студентів з інвалідністю. 
Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог: 
обсяг конкурсної роботи: до 25 сторінок (обов’язкова нумерація), без 

урахування додатків та переліку літературних джерел; 
текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, 

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

наукова робота повинна мати титульну сторінку - на ній зазначаються тільки 
шифр (шифр - не більше двох слів з теми роботи) та назва роботи, зміст, вступ, 
розділи, висновки, список використаної літератури та анотація; 

наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у 
разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами; 

креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути 
скомпоновані на аркуші формату А3 або А4. 

Електронний варіант роботи (назва файлу – шифр роботи у форматі doc.) 
надіслати на адресу: nikulina-ndd@ukr.net . 

3.6. При написанні конкурсних робіт необхідно дотримуватись певних вимог: 

висвітлити: 

- актуальність та мету наукового дослідження; 

- запропоновані методи та методики наукового дослідження; 

- особистий внесок автора у розв’язання поставленого завдання; 

- аналіз літературних джерел у відповідному напрямку дослідження; 

- перспективи впровадження результатів даного дослідження, 

дизайнерської розробки. 

оформити: 

- титульну сторінку; 

mailto:nikulina-ndd@ukr.net
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- список використаної літератури; 

- додатки. 

3.7. Оргкомітет Конкурсу приймає рішення щодо визначення кращих робіт 

відкритим голосуванням більшістю голосів за наявності на даному засіданні не 

менше 2/3 його складу. При рівній кількості голосів голос голови є вирішальним. 

Рішення Оргкомітету Конкурсу оформлюється протоколом. 

3.8. Результати Конкурсу оголошуються на міжнародній науково-практичній 

конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі 

практики». 

3.9. Наукові роботи, оформлені з порушенням вимог державного стандарту, 

до участі у Конкурсі не допускаються. Наукові роботи, подані на Конкурс, не 

повертаються. 

 

4. Визначення переможців Конкурсу та їх нагородження 

 

4.1. Переможці Конкурсу визначаються рішенням Оргкомітету Конкурсу і 

нагороджуються за такими номінаціями: 

- у галузі технічних наук; 

- у галузі гуманітарних наук; 

- у галузі економічних наук; 

- у галузі юридичних наук; 

- у галузях хімії, екології, біотехнології; 

- у галузі дизайнерських розробок.  

4.2. Студенти-переможці Конкурсу за кожною номінацією нагороджуються 

дипломами й одноразовими стипендіями у рамках стипендіального фонду 

Конкурсу. 

4.3. Стипендіальний фонд Конкурсу складається з благодійних внесків 

спонсорів Конкурсу. 

4.4. Наукові керівники студентів-переможців Конкурсу нагороджуються 

грамотами із занесенням подяки до особової справи. 
 
Проект положення розроблено: 
Начальник відділу науково-дослідної,  

міжнародної та грантової діяльності 

А. О. Гребенюк 

 
 
Погоджено: 
Відповідальна за наукову та міжнародну 

діяльність університету 

 

 
Г. В. Давиденко               



 4 

 

Додаток 1 
до Положення про Конкурс 

 

 

АНОТАЦІЯ 

 

В анотації наукової роботи ________________________________________ 

______________________________________________________ зазначаються: 
 

- актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика 

дослідження; 

- загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість малюнків, 

схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо). 

 

Завершується анотація набором ключових слів (сталих термінологічних 

словосполучень), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. 

Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше 

десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються в рядок, через 

кому. 

Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.
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НАУКОВИЙ КЕРІВНИК 

1. Прізвище ___________________________ 

2. Ім’я ________________________________ 

(повністю) 

3. По батькові _________________________ 

(повністю) 

4. Місце роботи, тел. ___________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

5. Посада _____________________________ 

6. Науковий ступінь ____________________ 

7. Вчене звання ________________________ 

______________________________________ 

 

8. Домашня адреса, тел. _________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

______________________ 

(підпис) 

______________________ 

(підпис) 

АВТОР 

1. Прізвище _________________________ 

2. Ім’я ______________________________ 

(повністю) 

3. По батькові _______________________ 

(повністю) 

4. Повна назва вищого навчального 

закладу, в якому навчається автор 

____________________________________

____________________________________ 

 

5.Факультет _________________________ 

6. Спеціальність ______________________ 

7. Курс, група ________________________ 

8. Результати роботи опубліковані 

____________________________________ 

(рік, місце, наукове видання) 

9. Домашня адреса, тел. _______________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Науковий керівник 

 

Автор роботи 

Додаток 2 
до Положення про Конкурс 

ВІДОМОСТІ 

Про автора та наукового керівника 

Конкурсної роботи на тему: «_____________________________________» 

під шифром: «_______________________________» 

за напрямком:________________________________________________ 

 

 

 

Рішенням конкурсної комісії _________________________________________ 
(назва вищого навчального закладу) 

студент/ка __________________ рекомендується для участі в університетському 
(прізвище, ініціали) 

Конкурсі студентських наукових робіт за тематикою ХІХ Міжнародної науково-

практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи 

та кращі практики». 

  

Голова конкурсної комісії 

Вищого навчального закладу                      __________       ___________________ 
     (підпис)           (посада, прізвище, ініціали) 

 

М.П.     

«_____»_____________2019 р. 
 


