


 

- формування команд для участі в обласних, регіональних, усеукраїнських                 

та міжнародних студентських олімпіадах, конкурсах, турнірах. 
- підвищення дослідницької компетентності студентів, розвиток їх творчих 

здібностей шляхом використання результатів наукової діяльності в лабораторних, 

практичних роботах, проектах та курсових роботах. 

1.5. У Конкурсі можуть брати участь студенти усіх форм навчання, які 

здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра (далі - студенти). 

1.6.  Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 

даних» (Додаток 3). 

1.7.  Контроль за організацією, проведенням І туру Конкурсу та 

дотриманням вимог цього Положення здійснює проектор з науково-

педагогічної роботи та міжнародної співпраці Коледжу.  

1.8.  Витрати на проведення та на пересилання робіт переможців І туру 

Конкурсу до базових закладів вищої освіти здійснюються за рахунок Коледжу. 
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

2.1. Конкурс проводиться щорічно і оголошується наказом ректора 

Коледжу на початку навчального року. За наказом ректора коледжу 

створюється конкурсна комісія, на розгляд якої студенти подають свої наукові 

роботи. Конкурсна комісія коледжу складається з конкурсних комісій 

факультетів Коледжу.  

2.2. Конкурсні комісії факультетів коледжу з проведення І туру Конкурсу 

розглядають студентські роботи і приймають рішення про рекомендування / 

нерекомендування їх для участі у ІІ турі конкурсу. Конкурсна комісія відбирає 

не більше трьох наукових робіт з кожної галузі знань, спеціальності 

(спеціалізації) та надсилає їх до базових вищих навчальних закладів у строк, 

визначений наказом МОН. 

2.3. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснюється 

навчально-методичним відділом коледжу та студентським науковим 

товариством «Академія» (далі – СНТ), які у тому числі: 

- у відповідності до наказу МОН України формують наказ про організацію 

і проведення І туру Конкурсу та участі КЗВО «Луцький педагогічний коледж»  

Волинської обласної ради у ІІ турі Конкурсу, яким затверджується конкурсна 

комісія у складі організаційного комітету та підкомісій за галузями знань, 

спеціальностями (галузеві комісії), визначаються кафедри, які організовують 

подання наукових робіт на Конкурс, та строки проведення І туру Конкурсу; 

- реєструють та перевіряють відповідність оформлення студентських 

наукових робіт і супровідних документів встановленим вимогам та 

забезпечують їх подання до відповідних галузевих конкурсних комісій базових 

ЗВО України для участі у ІІ турі Конкурсу; 

- організовують роботу щодо направлення студентів до базових ЗВО для 

участі у підсумкових конференціях ІІ туру Конкурсу. 

2.4. Конкурсна комісія та організаційний комітет очолюється головою 

– проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці. 

Членами організаційного комітету є керівник СНТ, який виконує функції 

заступника голови оргкомітету, начальник навчально-методичного відділу, що 

виконує функції секретаря, декани факультетів, голова Ради молодих 



 

науковців Коледжу та завідувачі кафедр. Організаційний комітет забезпечує 

проведення Конкурсу з дотриманням вимог цього Положення. 

2.5. Галузеві комісії очолюються, як правило, науково-педагогічними 

працівниками, які активно займаються науковою роботою з напряму галузі 

наук, визначеного умовами Конкурсу, та керують науковою роботою 

студентів. Членами галузевої комісії є науково-педагогічні і педагогічні 

працівники, докторанти і аспіранти, які активно займаються науковою  

роботою, мають наукові публікації та здійснюють керівництво науковою 

роботою студентів. 

Галузева комісія проводить відкрите обговорення (за наявності не менше 

2/3 її складу) робіт, які надійшли на І тур Конкурсу та здійснює відбір кращих 

студентських наукових робіт (додаток 4) для направлення їх до базових ЗВО 

для участі у ІІ турі Конкурсу у кількості, яка зазначена відповідним наказом 

МОН України  або уточнена у інформаційних повідомленнях базових закладів 

вищої освіти. Рішення приймається більшістю голосів членів галузевих комісій 

з оформленням відповідного протоколу засідання (додаток 1); за умови рівної 

кількості голосів – голос голови галузевої комісії є вирішальним. 

2.6. Конкурсна комісія з проведення І туру Конкурсу відбирає не 

більше  трьох наукових робіт з кожної галузі знань, спеціальності 

(спеціалізації). Не можна подавати одну й ту саму наукову роботу до різних 

базових закладів вищої освіти. 

2.7. При організації і проведенні Конкурсу на завідувачів кафедр 

покладаються такі основні обов’язки: 

- організація роботи щодо підготовки студентами наукових робіт для 

участі у Конкурсі та надання їм відповідної науково-методичної та 

організаційної допомоги; 

- надання деканам та головам галузевих комісій інформації про студентів-

авторів (з назвами тем наукових робіт), роботи яких готуються для участі у І 

турі Конкурсу (копія списку надається голові організаційного комітету); 

- організація підготовки студентів-переможців першого туру Конкурсу до 

участі у підсумкових конференціях, зокрема забезпечення проведення на 

кафедрах відповідних наукових семінарів, де студенти мають змогу виступити 

з доповідями за темами робіт; 

- внесення проректору з науково-педагогічної роботи та міжнародної 

співпраці пропозицій щодо включення представників КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж»  Волинської обласної ради до складу галузевих 

конкурсних комісій у базових ЗВО; 

- організація підготовки документів на відрядження учасників другого 

туру, які запрошені до базових ЗВО, супроводжуючих осіб та членів журі; 

2.8. При організації і проведенні Конкурсу на деканів факультетів 

покладаються такі основні обов’язки щодо організації: 

- участі студентів факультетів у Конкурсі та роботи галузевих комісій за 

напрямами; 

- надання протоколів засідань галузевих комісій та відібраних робіт у 

встановлені наказом по Коледжу терміни до навчально-методичного відділу для 

їх реєстрації та організації відправлення до відповідних базових ЗВО України 

для участі у ІІ турі Конкурсу; 

- надання голові організаційного комітету інформації про результати 



 

участі студентів на підсумкових конференціях Конкурсу в базових ЗВО за 

відповідними галузями знань і спеціальностями (з наданням, за наявності, 

копій дипломів, сертифікатів, грамот тощо). 

2.9. Учасники Конкурсу можуть протягом двох днів після оголошення 

результатів І туру подати апеляцію у вигляді письмової заяви на ім’я 

проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зав’язків щодо 

необ’єктивності оцінювання підготовленої ними наукової роботи. Для 

забезпечення об’єктивного розгляду апеляції, розпорядженням проректора з 

науково-педагогічної роботи та міжнародних зав’язків створюється апеляційна 

комісія, яку очолює декан відповідного факультету. Членами апеляційних 

комісій призначаються науково-педагогічні та педагогічні працівники, які 

активно займаються науковою роботою із відповідного напряму галузі наук 

Конкурсу та не були членами відповідної галузевої комісії та керівниками 

робіт, які прийняли участь у Конкурсі. 

Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви 

ухвалює рішення, що фіксується у протоколі її засідання (додаток 2), яке 

надається заявнику. 
 

3. ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ РОБІТ 

3.1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи 

студентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи 

повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України 

та органів державної влади, інших конкурсів. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог: 

- 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. 

 



 

3.5. Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на 

електронних носіях. 

3.6. Наукові роботи виконуються українською мовою. 

3.7. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в 

копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та 

наукового керівника замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). 

Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та 

наукового керівника наукової роботи (додаток 5). 

3.8. Роботи, подані на конкурс, проходять обов’язкову перевірку на 

плагіат. Запозичення в роботі можуть складати не більше 30%.  

3.9. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього 

розділу, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням галузевих 

конкурсних комісій знімаються з розгляду. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 

 

4.1. Роботи, подані на Конкурс, оцінюються за такими критеріями: 

Характеристики та критерії оцінки  рукопису 

наукової роботи 

Максимальна  

кількість балів 

Актуальність проблеми, складність, 

науковість, повнота розкриття теми 

10 

Новизна та оригінальність ідей 15 

Використані методи дослідження 15 

Теоретичні наукові результати 10 

Практична направленість результатів 

(документальне підтвердження впровадження 

результатів роботи) 

20 

Рівень використання наукової літератури та 

інших джерел інформації  

5 

Ступінь самостійності роботи 10 

Якість оформлення 5 

Наукові публікації 10 

Сума балів 100 

 

4.2. Переможці Конкурсу визначаються за сумою балів. Визначається 

перше, друге та третє місце за певною спеціальністю (спеціалізацією).  

4.3. Усі місця присуджуються за умови, якщо кількість робіт, що  

нагороджуються, складає не більше як 50 відсотків кількості робіт у кожній 

номінації. Якщо кількість робіт, наданих на конкурс до номінації, недостатня, 

то присуджується одне призове місце в залежності від оцінки роботи в балах.  

4.4. Перше місце не визначається, якщо конкурсна робота не набрала                  

85 балів. Друге місце не визначається, якщо конкурсна робота не набрала                  

75 балів. Третє місце не визначається, якщо конкурсна робота не набрала                  

65 балів. 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17/print1491584549916173#n99




ДОДАТОК 1 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Декан факультету 
 

 
                                                                                                                                                                         (підпис)        (прізвище, ініціали) 

 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ КОМІСІЇ 

при проведенні першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

від «  »  20  р. 

Голова:    
(посада, прізвище, ініціали) 

Секретар:    
(посада, прізвище, ініціали) 

Присутні:  осіб 

  –    
(прізвище, ініціали) (посада) 

  –    
(прізвище, ініціали) (посада) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Проведення відбору наукових робіт, що надійшли на перший тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт (далі – Конкурс) за галуззю знань чи 

спеціальністю « 

 

ВИСТУПИЛИ: 

». 
(назва галузі) 

1. Секретар комісії  , яка (який) зазначила (ив), що на перший тур Конкурсу до підкомісії 

надійшло  робіт, а саме: 
№ п/п ПІБ 

студента 

Група Посада (повністю, з назвою кафедри), 

ПІБ (повністю) наукового керівника 
    

2. В обговоренні питання про виконання робіт для участі у другому турі Конкурсу взяли 

участь  . 
                                            (зазначити осіб, які виступили в обговоренні) 

УХВАЛИЛИ: Визначити переможців першого туру та рекомендувати до участі у другому 

турі Конкурсу з галузі знань «  »  наукові роботи студентів: 
                                                                              (назва галузі) 

№ 
п/п 

ПІБ (повністю) студента Назва наукової роботи Шифр Зайняте 
місце 

     

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» –  ; «проти» –  ;  «утрималися» –    

Голова комісії       
(підпис) (прізвище, ініціали) 

Секретар       
(підпис) (прізвище, ініціали) 



ДОДАТОК 2 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

та міжнародних зв’язків  
 

 

 
(підпис) (прізвище, ініціали) 

 
 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

при проведенні першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

за галуззю «  » 
(назва галузі) 

від «  »  20  р. 

 
 

Апеляційна комісія розглянула студентську наукову роботу, студента (ки) 
 

 
(прізвище, ім’я та по батькові автора наукової роботи) 

 

відповідно до заяви від   20  р. та вирішила визнати, що наукова 

робота 
 
 

 
(назва роботи) 

  направлена для участі у другому турі Конкурсу за 
галуззю 

знань  «  ». 
(назва галузі) 

 

 

Голова 
апеляційної комісії 

 
   

 
   

 (підпис) (прізвище, 
ініціали) 

Члени   

апеляційної комісії:   

 (підпис) (прізвище, 
ініціали) 

 (підпис) (прізвище, 
ініціали) 

 (підпис) (прізвище, 
ініціали) 



 

ДОДАТОК 3 
 

ЗГОДА 
на збір та обробку персональних даних учасника Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 
Я,  , 

(прізвище, ім’я, по батькові повністю) 

(народився “       ”  19        року  ,  паспорт серії             №  ) 

шляхом підписання цього тексту, надаю згоду Комунальному закладу вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради (далі - Коледж) на обробку моїх особистих даних у базах персональних 

даних учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (далі 

– Конкурс) з метою ведення діловодства по Конкурсу; публікації даних на сайті Коледжу; відправлення даних 

до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти; а також в інших випадках, прямо передбачених 

законодавством України. 

“     ____ ”  20       р.,  (  ) 
(підпис) (прізвище та ініціали) 

Особу та підпис  перевірено. 
                        (прізвище та ініціали) 

Відповідальний секретар конкурсної комісії ЗВО  (  ) 
(підпис) (прізвище та ініціали) 

М.П. 

 

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних 
Я,  , 

посвідчую, що отримав 

повідомлення про включення 

інформації про мене до бази 

персональних даних з метою 

ведення діловодства по 

Всеукраїнському конкурсу 

студентських наукових робіт 

з галузей знань і 

спеціальностей; публікації 

даних на сайті Комунальному 
закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної 

ради; відправлення даних до 

Інституту модернізації змісту 

освіти, інших випадках, 

прямо

 передбаче

них законодавством; 

відомості про мої права, 

визначені Законом України  

«Про захист персональних 
даних» та про осіб, яким мої 

дані надаються, для 

виконання зазначеної мети. 

“  ”  20 

 року. 

   
(підпис) 

даних учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей (далі – Конкурс) з метою ведення діловодства 

по Конкурсу, публікації даних на сайті Комунальному закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, відправлення 

даних до Інституту модернізації змісту освіти, а також в інших випадках, 

прямо передбачених законодавством. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» 

суб’єкт персональних даних має право: 

- знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні 

дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її власника чи 
розпорядника; 

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних 

даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його 

персональні дані, що містяться у базі персональних даних; 

- на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі 

персональних даних; 

- отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, 

крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його 

персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати 

зміст його персональних даних, що зберігаються; 

- пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх 
персональних даних органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом; 

- пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх 

персональних даних будь-яким власником та розпорядником цієї бази, якщо 

ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової 

втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, 

ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання 

відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову 

репутацію фізичної особи; 

- звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень 
яких належить здійснення захисту персональних даних; 

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства 

про захист персональних даних. 









 

ДОДАТОК 4 
 

РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу  , представлену на Конкурс 
(шифр) 

 

Студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей з 
 

                                                             (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

 

№ з/п Характеристики та критерії оцінки 

рукопису наукової роботи1) 

Рейтингова оцінка. 

Максимальна кількість 

балів (за 100-бальною 

шкалою) 

Бали 

1 Актуальність проблеми 10  

2 Новизна та оригінальність ідей 15  

3 Використані методи дослідження 15  

4 Теоретичні наукові результати 10  

5 Практична направленість результатів 

(документальне підтвердження 

впровадження результатів роботи) 

 

20 

 

6 Рівень використання наукової літератури 

та інших джерел інформації 

 

5 

 

7 Ступінь самостійності роботи 10  

8 Якість оформлення 5  

9 Наукові публікації 10  

10 Недоліки роботи (пояснення зниження 

максимальних балів у пунктах 1-9): 

  

10.1    

10.2    

10.3    
….    

Сума балів  

 

Загальний висновок    
(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції) 

 

Рецензент        
(підпис) (П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь) 

 

 

 

  20  року 
 

 

 
 
 

1 Галузеві конкурсні комісії мають право вносити додаткові критерії оцінки рукопису наукової 

роботи, що враховують специфіку даної галузі знань, спеціальності, спеціалізації (20 балів). У цьому 

випадку максимальна сума балів буде 120. 



 

ДОДАТОК 5 

В І Д О М О С Т І 

про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи учасника Конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей  « _______________ » 
                           (шифр) 

 

Автор                                                               Науковий керівник 

1. Прізвище    1. Прізвище     

2. Ім’я (повністю)    2. Ім’я (повністю)     

3. По батькові (повністю)   3. По батькові (повністю)    
4. Повне найменування та місцезнаходження закладу вищої 

освіти, у якому навчається автор 
 

 

  _ 

4. Місце роботи, телефон, е-mail 
   

5. Факультет (інститут)   5. Посада     

6. Курс (рік навчання)   6. Науковий ступінь     

7. Результати роботи опубліковано 
 

 

(рік, місце, назва видання) 

7. Вчене звання     

8. Результати роботи впроваджено 
 

 

(рік, місце, форма впровадження) 

 

9. Телефон, е-mail     

 

Науковий керівник    
(підпис) 

   
(прізвище та ініціали) 

Автор роботи    
(підпис) 

   
(прізвище та ініціали) 

Рішенням конкурсної комісії    
 (найменування закладу вищої освіти) 

Студент(ка)________рекомендується для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
  (прізвище, ініціали)  

робіт з 

                                                            (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

 

Голова конкурсної комісії  __________                 _______ 
                                                                                   (підпис)         (прізвище, ініціали) 

  20  року 
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