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Керівникові закладу вищої освіти 

Про зміни щодо 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 колеги! 
 

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., на виконання 

рішення Уряду від 25 березня 2020 р. про продовження терміну карантину до  

24 квітня 2020 р., повідомляємо про перенесення термінів підведення підсумків і 

визначення переможців 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). 

 Підсумкова конференція Конкурсу переноситься на 26.05.2020 р. і 

відбудеться у разі завершення карантинних заходів,  ̶  в приміщенні Університету 

«Україна», або, у разі продовження карантинних заходів,  ̶  дистанційно із 

застосуванням електронних комунікаційних технологій. Про формат проведення 

буде повідомлено додатковим листом. 

Рецензії на конкурсні роботи та рейтингові списки учасників Конкурсу, чиї 

роботи рекомендовані до захисту на підсумковій конференції Конкурсу будуть 

оприлюднені на веб-сайті університету: http://uu.edu.ua до 11.05.2020 р. включно, 

відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей затвердженого Наказом Міністерства освіти 

http://uu.edu.ua/


і науки України від 18.04.2017 р. №605 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 15 травня 2017 р. за № 620/30488.  

Наші контакти: Давиденко Ганна Віталіївна, проректор з наукової та 

міжнародної діяльності університету, +380979677256, ganna.davydenko@gmai.com, 

Гребенюк Анастасія Олександрівна, начальник відділу науково-дослідної, 

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

 
 

З повагою 

Проректор з  наукової та  

міжнародної діяльності університету  

д.пед.н., професор, 

голова галузевої конкурсної комісії  
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