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Про проведення Конкурсу 
наукових робіт здобувачів вищої освіти

З метою стимулювання наукових досліджень здобувачів вищої освіти, 
пов’язаних із навчанням, вихованням, соціально-психологічною, медичною та 
трудовою реабілітацією студентів з особливими освітніми потребами, їх соціально- 
правовим захистом, розробкою нових технологій виробництва продукції для людей 
з інвалідністю

НАКАЗУЮ:

1. Провести XIX Конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти за 
тематикою XXI Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє 
середовище: проблеми, перспективи, кращі практики» (далі -  Конкурс).

Виконавці: Ганна ДАВИДЕНКО,
Анастасія ГРЕБЕНЮК,
керівники навчально-виховних підрозділів,
завідувачі кафедр
Термін: жовтень -  листопад 2021 р.

2. Створити Оргкомітет Конкурсу у складі:
Ганна ДАВИДЕНКО -  проректор з наукової та міжнародної діяльності, голова;
Оксана КОЛЯДА -  проректор з освітньої діяльності, заступник голови.

Члени:
Марія МУДРИК -  начальник відділу закупівель та платних послуг;
Анастасія ГРЕБЕНЮК -  начальник Управління наукової та міжнародної

діяльності;
Сослан АДИРХАЄВ -  директор Інституту соціальних технологій;
Наталія БАРНА -  директор Інституту філології та масових комунікацій;
Віктор МАЛИШЕВ -  директор Інженерно-технологічного інституту;
Світлана НЕСТЕРЕНКО -  директор Інституту економіки та менеджменту;
Валерій САМАРАЙ -  директор Інституту комп’ютерних технологій;
Андрій ТЕРЕЩЕНКО -  директор Інституту права та суспільних відносин;
Валентина МОВЧАН -  директор Інституту біомедичних технологій;
Віра ПІДДЯЧА -  голова наукового товариства студентів, аспірантів,

докторантів та молодих вчених університету.



3. Затвердити «Положення про Конкурс» (додається).

4. Провести Конкурс у два тури:
перший -  з 01 жовтня до 22 жовтня 2021 року в навчально-виховних 

підрозділах;
другий -  з 27 жовтня до 12 листопада 2021 року -  підсумковий тур 

Конкурсу по університету.
5. Створити у навчально-виховних підрозділах університету Оргкомітети 

Конкурсу та забезпечити його проведення у зазначений термін, здійснивши 
якісний відбір наукових робіт студентів.

Термін: упродовж жовтня 2021 р.
5.1. Надіслати кращі наукові роботи здобувачів вищої освіти до 

Оргкомітету Конкурсу в електронному форматі шляхом заповнення google-форми 
за посиланням: https://forms.gle/v22UeiViudyMMYnu9 .

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової та 
міжнародної діяльності Ганну д д ~ ——

Виконавці: керівники навчально-виховних 
підрозділів, відповідальні за науково- 
дослідну роботу навчально-виховних 
підрозділів

Виконавці: відповідальні за науково-
дослідну роботу навчально-виховних 
підрозділів
Термін: до 26 жовтня 2021 р.

Президент Петро ТАЛАНЧУК

Проректор з наукової Начальник Управління наукової

і / Ш 1' ' /  Марія МУДРИК

https://forms.gle/v22UeiViudyMMYnu9


Додаток 
до наказу № 

від « »_______2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти 

у рамках XXI Міжнародної науково-практичної конференції
«Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи, кращі практики»

1. Загальні положення

1.1. Конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти (далі -  Конкурс) 
проводиться в рамках XXI Міжнародної науково-практичної конференції 
«Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи, кращі практики» (далі -  
конференція університету) з метою стимулювання наукових досліджень здобувачів 
вищої освіти, пов’язаних із навчанням та супроводом навчання, вихованням, 
соціально-психологічною, медичною та трудовою реабілітацією людей з 
інвалідністю, їх соціально-правовим захистом, розробкою нових технологій 
виробництва продукції для людей з інвалідністю.

1.2. Конкурс оголошує Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна».

1.3. Завданнями Конкурсу є:
-залучення здобувачів вищої освіти до наукових досліджень за тематикою 

Конференції університету;
- підвищення інтересу здобувачів вищої освіти Університету до вирішення 

питань соціально-психологічної, медичної та трудової реабілітації людей з 
інвалідністю та їх соціально-правовим захистом;

- стимулювання творчого та наукового самовдосконалення здобувачів вищої 
освіти. .

1.4. У Конкурсі можуть брати участь здобувачі вищої освіти всіх форм 
навчання.

1.5. На Конкурс подаються завершені науково-дослідні роботи здобувачів 
вищої освіти.

2. Керівництво Конкурсом

2.1. Організаційне та науково-методичне керівництво Конкурсом здійснює 
Оргкомітет Конкурсу, персональний склад якого затверджується Президентом 
Університету «Україна».

2.2. Для організації та проведення Конкурсу у навчально-виховних 
підрозділах університету створюються Оргкомітети на чолі з їх керівниками.

2.3. Оргкомітети навчально-виховних підрозділів на своїх засіданнях 
розглядають представлені роботи, узагальнюють матеріали та подають кращі 
роботи до Оргкомітету Конкурсу для проведення II туру і підведення підсумків.



3. Порядок подання та розгляду наукових робіт 
Оргкомітетом Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться за тематикою Конференції університету за такими 
напрямами:

• Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: міждисциплінарний 
підхід.

• Психолого-педагогічні основи професійного становлення та самореалізації 
молоді в інклюзивному освітньому середовищі.

• Інклюзивне освітнє середовище Нової української школи.
• Медична, фізична та спортивна реабілітація людей з інвалідністю.
• Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю.
• Правові та організаційні засади формування та розвитку інклюзивного 

освітнього середовища.
• Теоретичні та практичні засади використання інженерних технологій для 

розвитку інклюзивного освітнього середовища.
• Інформаційно-комунікаційні технології інклюзивного навчання.
•Наукові напрями дизайну безбар’єрного архітектурного середовища.
3.2. Конкурс проводиться у два тури:

- перший -  з 01 жовтня до 22 жовтня 2021 року в навчально-виховних
підрозділах;

- другий -  з 27 жовтня до 12 листопада 2021 року -  підсумковий тур Конкурсу
по університету.
3.3. Упродовж першого туру Конкурсу в навчально-виховних підрозділах 

університету проводиться відбір кращих наукових робіт здобувачів вищої освіти.
3.4. Другий тур Конкурсу проводиться у базовій структурі університету в 

м. Києві. Наукові роботи здобувачів вищої освіти -  переможців першого туру 
Конкурсу надсилаються в електронному форматі, шляхом заповнення google- 
форми за посиланням: https://forms.gle/v22UeiViudyMMYnu9 . Зверніть увагу! 
Роботи подаються у форматі PDF до 26 жовтня 2021 року до Оргкомітету 
Конкурсу.

3.5. До наукових робіт переможців І туру Конкурсу, що подаються до участі у 
II турі Конкурсу, додаються скановані варіанти таких документів шляхом онлайн:

- анотація науково ї роботи (Додаток І);
- відгук наукового керівника про ступінь самостійності виконаної роботи 

(у довільній формі);
- рішення, завірене печаткою навчального підрозділу (Додаток 2).

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

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

кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве -  ЗО 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 із теми роботи)  та назва роботи, зміст, вступ, 
розділи, висновки, список використаної літератури та анотація;

https://forms.gle/v22UeiViudyMMYnu9


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

3.6. При оформленні конкурсних робіт необхідно враховувати такі вимоги:
висвітлити:
- сформувати мету та обґрунтувати актуальність наукового дослідження, 

пов’язавши їх із тематикою конференції;
- провести аналіз літературних джерел у відповідному напрямі 

дослідження;
- описати запропоновані методи та методики наукового дослідження;
- підкреслити особистий внесок автора у розв’язання поставленого 

завдання;
- окреслити перспективи впровадження результатів даного дослідження;
оформити:
- титульну сторінку;
- 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. Нагородження переможців Конкурсу проводиться за такими напрямами:
• Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: міждисциплінарний 

підхід.
• Психолого-педагогічні основи професійного становлення та самореалізації 

молоді в інклюзивному освітньому середовищі.
• Інклюзивне освітнє середовище Нової української школи.
• Медична, фізична та спортивна реабілітація людей з інвалідністю.
• Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю.
• Правові та організаційні засади формування та розвитку інклюзивного 

освітнього середовища.
• Теоретичні та практичні засади використання інженерних технологій для 

розвитку інклюзивного освітнього середовища.
• Інформаційно-комунікаційні технології інклюзивного навчання.
• Наукові напрями дизайну безбар’єрного архітектурного середовища.
4.2. Переможці Конкурсу визначаються рішенням Оргкомітету Конкурсу по 

кожному з напрямів і нагороджуються дипломами та грошовими преміями у 
рамках призового фонду Конкурсу, який складає сім тисяч гривень. Виплати 
грошових премій для переможців із базової структури здійснюються за рахунок 
базової структури; виплати грошових премій для переможців із територіально



відокремлених структурних підрозділів проводяться за рахунок відповідних 
територіально відокремлених структурних підрозділів. Виплачені кошти разом із 
нарахуванням на фонд оплати праці зараховуються територіально відокремленим 
структурним підрозділам як сплата 15 % від доходів на розвиток статутної 
діяльності університету.

4.3. Наукові керівники студентів-переможців Конкурсу нагороджуються 
грамотами із занесенням подяки до особової справи.

Проект положення розроблено:

Начальник Управління
міжнародної діяльності 
Анастасія ГРЕБЕНЮК

Погоджено:

Проректор з наукової та 
діяльності

Ганна ДАВИДЕНКО

міжнародної



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.



на тему «_________
під шифром « 

за напрямком: _

РІШЕННЯ
Про рекомендацію Конкурсної роботи 

  »

Додаток 2
до «Положення про Конкурс»

»

до участі у Конкурсі наукових робіт здобувачів вищої освіти

Рішенням конкурсної комісії 

студент/ка___________________
(назва закладу вищої освіти)

___________________ рекомендується для участі в університетському
(прізвище, ініціали)

Конкурсі студентських наукових робіт за тематикою XXI Міжнародної науково- 
практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи 
та кращі практики».

Голова конкурсної комісії 
закладу вищої освіти

(підпис) (посада, прізвище, ініціали)

М.П.
« » 2021  р.


