ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта»

Повідомляємо, що згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у
2020/2021навчальному році» від 24.11.2020 р. за № 1457 на базі Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського буде проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта» (далі – Конкурс) серед студентів
закладів вищої освіти України.
До участі в першому етапі Конкурсу (рецензування робіт) запрошуються студенти, які здобувають
вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у закладах вищої освіти України незалежно від форм
власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих закладах,
студенти закладів вищої освіти інших країн.
Для участі у ІІ турі Конкурсу (за результатами проведення І туру на базі Вашого закладу вищої освіти)
необхідно надіслати:
1. Зброшурований друкований варіант наукової роботи (інформація щодо вимог до оформлення
міститься у додатку 1).
2. Анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та
загальну характеристику роботи.
3. Копії наукових статей, довідок про впровадження результатів наукових досліджень тощо, де
прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування закладу вищої освіти, найменування
бази дослідження замінюються шифром (шифр – не більше двох слів). Для цього достатньо перелічену
інформацію зафарбувати коректором і поверх розбірливо написати шифр (або в інший спосіб).
4. В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та
наукового керівника наукової роботи (додаток 2) та копії наукових статей, довідок про впровадження результатів
наукових досліджень тощо, де прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування закладу
вищої освіти, найменування бази дослідження є реальними.
5. Електронний варіант усієї документації, а саме: наукову роботу, анотацію, відомості про автора та
наукового керівника, статті та довідки про впровадження у форматі pdf просимо надіслати на електронну пошту
vkonkyrs@gmail.com не пізніше 15.02.2021 року.
Друковані матеріали (пункти 1-4) просимо надсилати до 15 лютого 2021 року (на поштовому штемпелі
дата відправки не пізніше 15.02.21) простим листом Укрпоштою, за адресою: Голові галузевої конкурсної
комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта»,
проректору з наукової роботи Коломієць А.М.,ВДПУ імені Михайла Коцюбинського,вул. Острозького, 32 м.
Вінниця, Україна, 21001.
Як виключення, надсилання можливе Новою поштою за адресою: м.Вінниця, відділення № 9,
Казьмірчук Наталя Степанівна, телефон: 067 7926829 (оплата за пересилку здійснюється конкурсантом).
До 23 березня 2021 року на веб-сайті Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського буде оприлюднено інформацію про дату проведення другого етапу ІІ туру Конкурсу
(відбуватиметься у режимі відеоконференції) та рейтинговий список запрошених до участі у науковопрактичній конференції, а також їх роботи. Одночасно на адресу закладів вищої освіти будуть надіслані листи
запрошення учасникам.
Детальніша інформація про Конкурс – на сайті університету: http://vspu.edu.ua/index.php?p=news
Отримати додаткову інформацію щодо Конкурсу можна за телефонами:
(0432) 27 68 82 – Коломієць Алла Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з
наукової роботи ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.
+38 067 96 18 178 – Кіт Галина Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету
дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.
+38 067 79 26 829 – Казьмірчук Наталя Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник
декана з наукової роботи факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної
ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.
Голова конкурсної комісії, проректор з наукової роботи
ВДПУ імені Михайла Коцюбинського
Алла КОЛОМІЄЦЬ

Додаток 1
Вимоги до оформлення студентських наукових робіт для участі у Конкурсі
На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів зі
спеціальності «Початкова освіта». Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм
характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших
конкурсів.
Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них
спільних з теми наукової роботи матеріалів та лише одного наукового керівника. Якщо
авторами наукової роботи є студенти з різних закладів вищої освіти, можуть бути два
наукові керівники з різних ЗВО.
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 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 наукових джерел;
 креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на
аркуші формату А3 або А4.
Наукові роботи подаються у 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 закладу вищої освіти замінюються шифром (шифр – не більше двох
слів).
Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням зазначених вимог, до участі у
Конкурсі не допускаються та за рішенням галузевої конкурсної комісії знімаються з
розгляду.
За результатами другого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта» планується видання електронного
збірника матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. Вимоги до
оформлення статей подано у додатку 3.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ НАУКОВИХ РОБІТ
Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових
робіт з галузей знань і спеціальностей від 18.04.2017 № 605 (пункт 5 розділу ІV)
рецензування наукових робіт здійснюється за такими критеріями:
1. Актуальність проблеми (до 10 балів).
Актуальність має бути підтверджена сучасними науковими документами,
працями, аналізом останніх досліджень українських і зарубіжних учених. Оцінці
підлягає в тому числі і вміння виділити суперечності.
2. Новизна та оригінальність ідей (до 15 балів).
Оцінюється авторська пропозиція розв’язання обраної проблеми дослідження.
3. Використані методи дослідження (до 15 балів).
Комплекс методів, використаний автором, має бути адекватним поставленим
завданням та відповідати експериментальному характеру роботи. Оцінюється: опис
результатів використання всіх заявлених методів дослідження; якісний і кількісний
аналіз отриманих емпіричних даних; повнота представлення констатувального та
інших етапів експерименту, підтверджених емпіричними даними (наприклад,
учнівськими роботами, заповненими опитувальниками тощо).
4. Теоретичні наукові результати (до 10 балів).
Результати теоретичного аналізу має бути подано не лише реферативно, але й
супроводжуватися
порівняннями,
узагальненнями,
висновками
автора,
проілюстровано таблицями, схемами в тексті роботи або в додатках.
5. Практична направленість результатів (до 20 балів).
Методична пропозиція, презентація передового та власного досвіду може бути
максимально оцінено 15 балами. До 5-ти балів конкурсант/ка може отримати за
наявність документального підтвердження впровадження результатів роботи: одна
довідка про впровадження – 2 бали, дві довідки – 4 бали, три і більше довідок – 5 балів.
6. Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації (до 5
балів).
Джерельна база має характеризується різноманітністю та достатньою
повнотою: не менше 30-ти джерел, наявність вітчизняних і зарубіжних джерел
останніх років, останніх документів у галузі освіти тощо.
7. Ступінь самостійності роботи (до 10 балів).
За критерій самостійності роботи приймається показник рівня унікальності
тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-технічних засобів перевірки
на плагіат «Unichek» або/та «Strikeplagiarism». Бали будуть присвоюватися за такою
схемою:
менше 70% оригінальності – 0 балів,
70% - 75% – 2 бали,
76% - 80% – 4 бали,
81% - 85% – 6 балів,
86% - 90% – 8 балів,
91% - 95% – 9 балів,
96% - 100% – 10 балів.
8. Якість оформлення (до 5 балів).
Враховується відповідність оформлення роботи вимогам, розміщеним у додатку 1.
9. Наукові публікації (до 10 балів).
Наявність однієї публікації з теми дослідження оцінюється в 3 бали, двох
публікацій – 6 балів, трьох – 9 балів, чотирьох та більше – 10 балів.

Додаток 2
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 вищого навчального
закладу, у якому навчається автор
___________________________________
5. Факультет (інститут)_______________
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
(прізвище, ініціали)

у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
«Початкова освіта»
Голова конкурсної комісії ____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

____ ____________________2021 року

Прохання до всіх учасників ІІ туру Конкурсу: обов'язково вказувати електронну адресу і номер
мобільного телефону (для зручності контактування).

Вимоги до оформлення статті

Додаток 3

До друку приймаються статті, що відповідають змісту конкурсної роботи і
мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які
опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким
присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку,
література (5-8 джерел); анотації і ключові слова українською та англійською мовами.
Обсяг статті – 5-10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 20 мм, праве – 20 мм,
верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.
Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора Мicrosoft Word 6.0
або 7.0. Шрифт статті – Times New Roman, через інтервал 1,5, розмір – 14 рt.
Назва статті має бути короткою (5–9 слів), адекватно відображати її зміст,
відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід уникати назв, що
починаються зі слів: «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…»,
«Шляхи…», в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.
Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6].
Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через кому
сторінку (маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело,
то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад, [4, с. 5; 8,
с. 10-11]. На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки мають
супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки.
Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word 6.0, 7.0 за допомогою функції
«Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. Написи на рисунки
виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в
них необхідні виправлення. Формули у статтях по всьому тексту набирати у
формульному редакторі – Eq. 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль. Якщо в тесті є абревіатура,
то подавати її в дужках при першому згадуванні.
Оформлення використаних джерел слід виконувати відповідно до вимог ДСТУ
8302:2015 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
Автори несуть всю відповідальність за зміст статті та факт її публікації.
Анотацію набирати курсивом 14 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути
стислим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні конструкції
безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», «Установлено…»
(наприклад, «Досліджено особливості розвитку… Обґрунтовано педагогічні
умови…»).
З прикладом опублікованої збірки попередніх років можна ознайомитися за
покликанням:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LGstkqvyhpYsY6bC9aJPwq7M3eQeMeLr

