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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Музичне мистецтво»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 листопада 2021 р. 
№ 1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу 
Міністерства  освіти  і  науки  України  від 24.11.2020  №  1457»  Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка призначено базовим закладом вищої освіти з 
проведення  ІІ-го  туру  Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових  робіт  зі 
спеціальності  «Музичне  мистецтво»  (далі  –  Конкурс)  серед  студентів  закладів  вищої 
освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації.

Тематичні напрямки наукових розвідок:
• історія та теорія музики;
• музична педагогіка.

Примітка:  роботи із професійної освіти та початкової освіти розглядатися не будуть. 
Конкурси із зазначених спеціальностей проводяться на базі інших закладів вищої освіти. На 
Конкурс  від  одного  закладу  вищої  освіти  може  подаватися  не  більше  трьох  робіт 
переможців  першого  туру.  З  детальною  інформацією  щодо  вимог  в  оформленні 
студентських наукових робіт можна ознайомитися у Додатку 1.

Конкурсні роботи потрібно надіслати до 15 лютого 2022 року (за поштовим 
штемпелем) за адресою:

Кафедра музичного 
мистецтва 
Бандуровська Ю.О.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана  
Огієнка вулиця Гагаріна, 47,
м. Кам'янець-Подільський,  
Хмельницька область, 32301
Також обов’язково надсилати електронний 
варіант за адресою: kaf_muzyky@kpnu.edu.ua.

До  29  березня  2022  року  на  веб-сайті  Кам’янець-Подільського  національного 
університету імені Івана Огієнка будуть вказані прізвища конкурсантів, які запрошуються до 
участі  у  підсумковій  науково-практичній  конференції.  На  адресу  закладів  вищої  освіти 
будуть надіслані листи-запрошення учасникам.

Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується 19 квітня 2022 
року.

                                                                                                                                                                          Тел. 0663067858
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Додаток 1
Вимоги до оформлення студентських наукових робіт для участі у Конкурс

На Конкурс подаються самостійно підготовлені  наукові роботи студентів  з галузей 
знань, які є пошуковими за своїм характером та не мають відзнак НАН України та органів  
державної влади, інших конкурсів.

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з 
тем  наукової  роботи  матеріалів  та  одного  наукового  керівника.  Якщо  авторами наукової 
роботи  є  студенти  з  різних  закладів  вищої  освіти,  можуть  бути  два  керівника  з  різних 
навчальних закладів.

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.

Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:
– текст роботи друкується шрифтом Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1,5, 

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

Наукові роботи повинні відповідати п. 6.6 Положення про запобігання та виявлення 
академічного  плагіату  в  наукових,  навчально-методичних  та  кваліфікаційних  роботах  у 
Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Наукові  роботи  подаються  в  друкованому  вигляді  та  на  електронних  носіях. 
Наукові роботи виконуються українською мовою.

У наукових роботах, що подаються на Конкурс, прізвища, ініціали автора (авторів) та 
наукового керівника, найменування закладу вищої освіти замінюються шифром (шифр – не 
більше двох слів).

Окремо  під  тим  самим  шифром  подаються  відомості  про  автора  (авторів)  та 
наукового керівника роботи.

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог порядку проведення Конкурсу, 
то конкурсна комісія має право її відхилити.

Просимо  надсилати  листи  Укрпоштою  простим  листом  за 
адресою: Кафедра музичного мистецтва
Бандуровська Ю.О.
Кам’янець-Подільський  національний  університет  імені  Івана 
Огієнка вулиця Гагаріна, 47,
м.  Кам'янець-Подільський, 
Хмельницька  область, 
32301
Також обов’язково надсилати електронний варіант за адресою:
kaf_muzyky@kpnu.edu.ua.
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ВІДОМОСТІ
про автора (авторів) та наукового керівника наукової 

роботи “                                   ”
(шифр)

Автор 

1. Прізвище                                                                

2. Ім’я (повністю)                                                       

3. По батькові                                                              

4.Повне найменування та  місцезнаходження 

закладу вищої освіти, в якому навчається 

автор

                                                                                      
                                                                                       

5.Факультет (інститут)                                        

6. Курс (рік навчання)                                                

7. Результати роботи опубліковано

                                                                                 
(рік, місце, назва видання)

8. Результати роботи впроваджено
                                                                                                  

(рік, місце, форма впровадження)

9. Телефон, e-mail                                                  

 Науковий керівник

1. Прізвище                                                                 

2. Ім’я (повністю)                                                       

3. По батькові                                                             

4. Місце роботи, телефон, e-mail

                                                                                

                                                                                     

5. Посада

                                                                                      

6. Науковий ступінь                                             

7. Вчене звання                                                    

Науковий керівник                                                                                                    
(підпис) (прізвище та ініціали)

Автор роботи                                                                                           
(підпис) (прізвище та ініціали)

Рішенням конкурсної комісії                                                                                                                 

(найменування закладу вищої освіти)

Студент (ка)                                                                                                         рекомендується для участі 
                                  (прізвище інціали)

у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Музичне 

мистецтво”

Голова конкурсної комісії                                                                                              
(підпис) (прізвище, ініціали)

                                                                                       2022 рік



Контактні телефони:

Лабунець  Віктор  Миколайович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  декан 
педагогічного факультету, заступник голови конкурсної комісії (03849)3 – 34 – 92

Печенюк Майя Антонівна,  кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
музичного мистецтва, заступник голови конкурсної комісії (03849) 5 – 03 – 46, 0975016504

Воєвідко Людмила Миколаївна –  керівник навчально-методичного відділу, кандидат 
педагогічних  наук,  доцент  кафедри  музичного  мистецтва,  відповідальний  секретар 
конкурсної комісії (03849) 5 – 03 – 46; 0979424371

Члени оргкомітету:
Аліксійчук  Олена  Станіславівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент  кафедри 

музичного  мистецтва  Кам’янець-Подільського  національного  університету  імені  Івана 
Огієнка 0978391445

Пухальський  Тарас  Дмитрович,  кандидат  педагогічних  наук,  викладач  кафедри 
музичного  мистецтва  Кам’янець-Подільського  національного  університету  імені  Івана 
Огієнка 0976700215

Бандуровська Юлія Олександрівна, старший лаборант кафедри музичного мистецтва 
Кам’янець-Подільського  національного  університету  імені  Івана  Огієнка.  0663067858, 
0972448734
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