МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24
E-mail: gnpuoffice@gmail.com; Телефон: (05444) 2-34-74

Проректорові з наукової роботи
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення ІІ туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт
у галузі «Менеджмент освіти»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р.
№1457 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка визначено базовим з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук
2020/2021 навчального року у галузі «Менеджмент освіти».
Запрошуємо здобувачів Вашого закладу освіти взяти участь у ІІ турі
Конкурсу.
Тематична спрямованість конкурсних робіт:
1. Управління закладом дошкільної освіти.
2. Управління закладом загальної середньої освіти.
3. Управління закладом професійної освіти.
4. Управління закладом позашкільної освіти.
5. Управління закладом вищої освіти.
На конкурс від одного ЗВО може подаватись не більше трьох робітпереможців першого туру.
Конкурсні роботи надіслати до 15 лютого 2021 року (за поштовим
штемпелем) за адресою:
Відділ наукової роботи та міжнародних зв’язків
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка,
вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів, Сумська область, 41400
Для участі у ІІ турі конкурсу необхідно надіслати:
1) зброшуровану наукову роботу під шифром;
2) анотацію наукової роботи (1 сторінка);
3) окремий запечатаний конверт під тим самим шифром з відомостями про
автора (авторів), наукового керівника та додатковими матеріалами;
4) рішення Вченої ради закладу вищої освіти про представлення роботи на
конкурс (якщо перший тур не проводився);
5) електронний варіант конкурсної роботи (надсилається на E-mail:
nauka_gnpu@meta.ua
Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується
15 квітня 2021 року у режимі відеоконференції.
Проректор з наукової роботи
і міжнародних зв'язків

Г.В. Луценко

Вимоги до оформлення студентських наукових робіт
На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи здобувачів
вищої освіти, які є пошуковими за своїм характером, що не мають відзнак НАН
України та органів державної влади.
Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них
спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо
авторами наукової роботи є здобувачі вищої освіти з різних ЗВО, можуть бути два
наукові керівники з різних закладів.
На Конкурс не допускаються реферативні та оглядові роботи.
Роботи, що подаються на Конкурс, повинні бути оформлені відповідно до
вимог діючого державного стандарту.
На Конкурс подаються наукові роботи, виконані українською мовою й
оформлені за такими правилами:
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 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;
наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у
разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
загальний обсяг 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.
Робота має бути зброшурована.
Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.
У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях
патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового
керівника, найменування закладу освіти замінюються шифром (не більше двох
слів).
На титульному аркуші роботи розміщують:
- назву конкурсу та галузі науки;
- назву роботи;
- шифр роботи;
- рік виконання роботи.
В анотації наукової роботи (обсягом до 1 сторінки) зазначаються:
 шифр роботи;
 актуальність, мета, завдання наукової роботи, методика дослідження;
 загальна характеристика наукової роботи (сутність, структура, обсяг,
кількість схем, таблиць, використаних інформаційних джерел тощо);
 у кінці анотації подається набір ключових слів (не менше трьох, але не
більше десяти). Ключові слова друкуються у один рядок у називному відмінку.
Роботи, що оформлені з порушенням вказаних вимог, до розгляду не
приймаються.

Для участі у ІІ турі конкурсу необхідно надіслати:
1. Зброшуровану наукову роботу під шифром.
2. Анотацію наукової роботи обсягом до 1 сторінки.
3. В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром відомості про
автора (авторів), наукового керівника роботи, а також копії патентів, наукових
статей автора (авторів) тощо (за наявності). Обов’язково вказуйте у відомостях
про автора номер мобільного телефону та електронну адресу конкурсантів та
керівників);
4. рішення Вченої ради закладу вищої освіти про представлення роботи на
конкурс (якщо перший тур не проводився).
5. електронний
варіант
конкурсної
роботи
на
E-mail:
nauka_gnpu@meta.ua для подальшого представлення на сайті конкурсу
(вказавши тему повідомлення «Конкурс студентських наукових робіт»).
Кращі наукові роботи будуть рекомендовані до видання.
Просимо взяти до уваги інформацію про типові помилки, що траплялись у
роботах, поданих на попередні конкурси.
Відсутність шифру роботи на титульній сторінці.
Наведення на титульному листі, анотації прізвищ здобувачів, керівника та
назви закладу освіти.
Невідповідність висновків поставленим завданням.
Використання у роботі тільки застарілих літературних джерел.
Недотримання правил оформлення списку використаних джерел.
Невідповідність номерів використаних джерел у посиланнях по тексту,
списку, наведеному в кінці роботи.
Перебільшення обсягу (більше 30 сторінок).
Реферативний характер роботи, відсутність авторської позиції при аналізі
існуючих підходів.
Відсутність у тексті та анотації чітко сформульованої новизни роботи.
До 25 березня 2021 року на сайті: new.gnpu.edu.ua Глухівського НПУ
ім. О.Довженка в розділі «Публічна інформація — Всеукраїнський конкурс
студентських наукових робіт» будуть вказані прізвища конкурсантів, які
запрошуються до участі у підсумковій науково-практичній конференції. На
адресу закладів вищої освіти буде надіслано листи-запрошення для участі
конкурсантів у підсумковій науково-практичній конференції.
Прохання до всіх учасників ІІ туру Конкурсу: у супровідних документах
обов’язково вказувати електронну адресу і номер мобільного телефону (для
зручності контактування) та надавати прізвища, імена, по батькові студентів та їх
наукових керівників згідно паспортних даних, не допускати помилок, скорочень у
написанні назви ЗВО.
Більш детальну інформацію щодо Конкурсу можна отримати за
телефонами:
0992310157 — Зайцева Ольга Миколаївна
0664591007, 0969069759 — Біліченко Павло Геннадійович або за електронною
поштою: nauka_gnpu@meta.ua
Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з галузі «Менеджмент освіти»

Додаток 1
до Положення
про Всеукраїнський конкурс
студентських наукових робіт
з галузей знань і спеціальностей
(пункт 6 розділу IІІ)

ВІДОМОСТІ
про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи
«________________________________»
(шифр)

Автор

Науковий керівник

1. Прізвище ________________________
2. Ім’я (повністю) ___________________
3. По батькові (повністю)_____________
4. Повне найменування та
місцезнаходження ЗВО, у якому
навчається автор
___________________________________
5. Факультет _______________
6. Курс (рік навчання)________________
7. Результати роботи опубліковано
___________________________________

1. Прізвище ___________________
2. Ім’я (повністю) ______________
3. По батькові (повністю) _______
4. Місце роботи, телефон, е-mail
______________________________
5. Посада _____________________
6. Науковий ступінь ____________
7. Вчене звання ________________

(рік, місце, назва видання)

8. Результати роботи впроваджено
___________________________________
(рік, місце, форма впровадження)

9. Телефон, е-mail ___________________

Науковий керівник

________________

_____________________

Автор роботи

________________

_____________________

(підпис)
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Рішенням конкурсної комісії _________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

Студент(ка) _________________________________ рекомендується для участі у
(прізвище, ініціали)

у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
____________________________________________________________________________________________________
(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

Голова конкурсної комісії ____________
(підпис)

____ ____________________2021 року

______________________
(прізвище, ініціали)

