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Керівнику закладу вищої освіти
Про проведення ІІ туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з
напрямку «Актуальні проблеми інклюзивної
освіти» у 2018/2019 навчальному році
Шановні колеги!
Інформуємо Вас, що Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна» визначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні
проблеми інклюзивної освіти» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України № 1010 від 18 вересня 2018 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019
навчальному році» (далі – Конкурс).
Запрошуємо студентів вашого вищого навчального закладу взяти участь у
Конкурсі. Інформаційний лист про Конкурс міститься у Додатку до листа.
Звертаємо також Вашу увагу, що Університет «Україна» свідомо взяв на себе
місію навчати людей з особливими освітніми потребами, у цьому його
унікальність. Сьогодні це єдиний український заклад вищої освіти, що уже понад
20 років упроваджує на практиці стандарти доступної освіти в інклюзивному
освітньому середовищі. Університет «Україна» у грудні 2018 року встановив
рекорд України в категорії «Освіта» – найбільша кількість випускників з
інвалідністю в Україні з окремого навчального закладу». З лютого 2018 р.
університет впроваджує проект «ІSTAR: інклюзивна освіта для соціальної
трансформації, доступності, відповідальності» («ISTAR – Inclusive education for
social transformation, accessibility and responsibility»). Запрошуємо Вас до співпраці.
Детальнішу інформацію про наш заклад можна дізнатись на нашому сайті за
посиланням: http://uu.edu.ua/ .
Наші контакти: Давиденко Ганна Віталіївна, відповідальна за наукову та
міжнародну діяльність університету, +380979677256, ganna.davydenko@gmai.com,
science.org.uu@gmail.com
З повагою,
Відповідальна за наукову та
міжнародну діяльність університету
д.пед.н., професор
Виконавець: Осипенко А.О.
тел. +380508831831

Г.В. Давиденко

Додаток
Інформаційний лист
про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з напрямку
«Актуальні проблеми інклюзивної освіти»
у 2018/2019 навчальному році
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1010 від 18
вересня 2018 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна» визначено базовим вищим
навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» (далі –
Конкурс). Запрошуємо студентів Вашого вищого навчального закладу взяти участь
у Конкурсі.
Конкурс планується проводити за наступними напрямами:
1.
Правове забезпечення інклюзивної освіти в Україні.
2.
Сучасні педагогічні технології інклюзивного навчання.
3.
Психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання осіб з
інвалідністю у закладах освіти.
4.
Соціалізація, абілітація, соціальна реабілітація та розвиток лідерських
якостей і творчого потенціалу осіб з інвалідністю.
Учасники конкурсу. У Конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти),
які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у вищих
навчальних закладах України незалежно від форм власності та підпорядкування, у
тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних
закладах.
Умови та порядок проведення конкурсу. На Конкурс подаються самостійно
підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) з напрямку
«Актуальні проблеми інклюзивної освіти», що не мають нагород НАН України
та органів державної влади, інших конкурсів.
Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на
Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 %
наукового матеріалу з попередньої роботи.
На конкурс від ЗВО подаються не більше трьох кращих наукових робіт –
переможців І туру.
Термін відправки робіт – до 10 лютого 2019 р. (за поштовим штемпелем).
Наукові роботи, подані на конкурс, не повертаються.
Другий тур Конкурсу проводиться у два етапи:
1етап – заочний, рецензування робіт (лютий-березень 2019 року);
2 етап – очний, науково-практична конференція (4 квітня 2019 року).
Протягом першого етапу галузева конкурсна комісія розглядає подані наукові
роботи та здійснює їх рецензування.
Наукові роботи не подаються на рецензування до вищих навчальних закладів,
у яких навчаються їхні автори.
Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 2/3 її
складу) на підставі рецензій більшістю голосів приймає рішення щодо визначення
наукових робіт, автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну
конференцію. За рівної кількості голосів членів галузевої конкурсної комісії голос
голови є вирішальним.
Авторам відповідних наукових робіт галузева конкурсна комісія надсилає

запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше
ніж за два тижні до дати її проведення) для наукової доповіді та захисту роботи.
Вимоги до подання конкурсних робіт. Наукові роботи повинні бути
оформленні відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (наказ № 605 Міністерства освіти і
науки України від 18.04.2017 р.):
 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 (шифр та назва роботи),
зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій
зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та
загальну характеристику роботи;
 загальний обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30
сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
 креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути
скомпоновані на аркуші формату А3 або А4;
 до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо
(за наявності).
Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.
Наукові роботи виконуються українською мовою.
У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях
патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового
керівника, найменування ВНЗ замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).
В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості
про автора (авторів) та наукового керівника роботи (додаток 1 до Положення).
Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі
не допускаються та за рішенням галузевої конкурсної комісії знімаються з
розгляду.
Роботи надсилати за адресою: 03115, м. Київ, вул. Львівська, 23, кім. 207,
корпус 3, Університет «Україна», відділ науково-дослідної, міжнародної та
грантової діяльності та на електронну пошту: science.org.uu@gmail.com
Контактні телефони: (067)339-51-70 Ілініч Світлана Юріївна
Авторам кращих наукових робіт будуть надіслані запрошення для участі в
підсумковій науково-практичній конференції для захисту конкурсних робіт.
Учасник Конкурсу обов’язково повинен мати паспорт, студентський квиток,
посвідчення про відрядження. Проїзд, харчування, проживання – за рахунок
учасників Конкурсу.
Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за
напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти»

