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Проректору з наукової роботи

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 05.11.2021р. № 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» на базі Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка буде проведено II тур Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузі знань «Соціальна робота» (далі -  Конкурс) серед студентів закладів 
вищої освіти III-IV рівнів акредитації.

Конкурс буде проводитися в два етапи:
1 етап -  рецензування робіт (лютий-березень 2022 року);
2 етап -  підведення результатів Конкурсу на підсумковій науково-практичній конференції 

(14-15 квітня 2022 року).
До участі запрошуються студенти переможці І туру Конкурсу з галузі знань «Соціальна 

робота». Конкурсні роботи просимо надсилати до 15 лютого 2022 року (за поштовим 
штемпелем) з обов’язковим зазначенням на конверті «Конкурс наукових робіт з галузі знань 
«Соціальна робота»» за адресою: Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти, 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 
24, м. Дрогобич, Львівська область, 82100 та на електронну пошту kafsoc@ukr.net (вказавши 
тему повідомлення «Конкурс студентських наукових робіт»).

Від одного закладу вищої освіти буде відібрано не більше трьох наукових робіт.
Наукові роботи оформлюються відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з галузі знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 18.07.2017 р. № 605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
15.05.2017 р. за № 620/30488. Всі роботи будуть перевірені на плагіат. Роботи, які не відповідають 
вимогам Положення, а також мають високий рівень запозичень без відповідних посилань, не 
допускаються до участі в Конкурсі та за рішенням галузевої конкурсної комісії знімаються з 
розгляду (Додаток 1).

Додаткова інформація щодо Конкурсу буде розміщена на сайті Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка (https://dspu.edu.ua/science/konkursy/vksnr-socialna- 
robota/). Також там буде розміщений рейтинговий список наукових робіт за результатами 
рецензування, автори яких будуть запрошені до участі у підсумковій науково-практичній 
конференції. На адресу закладів вищої освіти будуть надіслані листи-запрошення для їх участі.

За додатковою інформацією звертатися до оргкомітету конкурсу за електронною адресою: 
kafsoc@ukr.net, а також за телефонами:
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0979215088 -  Логвиненко Тетяна Олександрівна, член оргкомітету Конкурсу;
0977527423 -Г ринців Мар ’яна Василівна, секретар оргкомітету Конкурсу.

Прохання до всіх учасників II туру Конкурсу: у Додатку 2 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.

проректор з наукової роботи 
Дрогобицького державного педаг 
університету імені Івана Франка

Голова галузевої конкурсної комі

Микола ПАНТЮК



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ 
РОБІТ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи 
студентів з галузей знань, паспорту спеціальності (спеціалізації). Наукові роботи повинні бути 
пошуковими за своїм характером,. не мати нагород НАН України та органів державної влади, 
інших конкурсів.

2. 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 
студенти з різних закладів вищої освіти, можуть бути два наукові керівники з різних закладів 
вищої освіти.

3. 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.

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:
4.1. 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;
4.2. 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;

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

4.4. Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків 
та переліку літературних джерел;

4.5. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на 
аркуші формату АЗ або А4.

5. Наукові роботи подаються в друкованому вигляді підшитими та на електронних носіях.
Наукові роботи повинні відповідати п.6.6 «Положення про запобігання та виявлення

академічного плагіату в наукових, навчально-методичних та кваліфікаційних роботах у 
Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка», затвердженого 
вченою радою університету (протокол від 22 листопада 2018 р. № 16) та введеного в дію наказом 
ректора університету від 23 листопада 2018 р. № 466.

6. Наукові роботи виконуються українською мовою.
7. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях наукових статей, 

довідок про впровадження результатів дослідження тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та 
наукового керівника, найменування закладу вищої освіти замінюються шифром (шифр - не більше 
двох слів).

8.Якщо наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням зазначених вимог Положення про 
Всеукраїнський конкур студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, до участі у 
Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) 
знімають з розгляду.

9. Просимо надсилати листи Укрпоштою простим листом: кафедра соціальної 
педагогіки та корекційної освіти ДДПУ імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. 
Дрогобич, Львівська область, 82100 та на електронну пошту kafsoc@ukr.net (вказавши тему 
повідомлення «Конкурс студентських наукових робіт»).
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ВІДОМОСТІ

про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи

»
(шифр)

Авгор(-и)

1. Прізвище__________________________
2. Ім’я (повністю)____________________
3. По батькові (повністю)______________
4. Повне найменування та 
місцезнаходження закладу вищої освіти, 
у якому навчається автор

Науковий керівник

1. Прізвище______________
2. Ім’я (повністю)_________
3. По батькові (повністю)__

4. Місце роботи, телефон, e-mail

5. Факультет (інститут)_

6. Курс (рік навчання)_
7. Результати роботи опубліковано

(рік, місце, назва видання)

5. Посада

6. Науковий ступінь

7. Вчене звання

8. Результати роботи впроваджено

(рік, місце, форма впровадження)

9. Телефон, e-mail

Науковий керівник 

Автор (-и) роботи _
(підпис)

(підпис)
Рішенням конкурсної комісії __

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Студент (ка)
(найменування закладу вищої освіти) 

_____________ рекомендується для участі у II турі
(прізвище, ініціали)

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з

(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

Голова конкурсної комісії
(підпис) (прізвище, ініціали)

2022 року


