
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки» 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 24.11.2020 р. 

№ 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» 

Криворізький державний педагогічний університет призначено базовим 

закладом вищої освіти з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки» 

у 2020/2021 навчальному році (далі – Конкурс) серед студентів, які 

здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра в закладах 

вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування. 

 

Запрошуємо студентів Вашого закладу освіти взяти участь 

 у ІІ-му турі Конкурсу. 

Кількість учасників від одного закладу вищої освіти не повинна 

перевищувати трьох осіб. 

 

Роботи оформлюються згідно з «Положенням про проведення 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 

технічних і гуманітарних наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 18.04.2017 № 605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 15.05.2017 за № 620/30488  

Вимоги до оформлення конкурсних наукових робіт подано у Додатку 1. 

 

Порядок проведення конкурсу 

 

1 етап – підготовчий 

до 15 лютого 2021 року 

Реєстрація учасників Конкурсу та подання 

конкурсних матеріалів для їх оцінювання  

2 етап – оцінювальний 

до 15 березня 2021 року 

Рецензування робіт членами Галузевої 

конкурсної комісії 

3 етап – підсумковий 

до 22 квітня 2021 року 

Оприлюднення рейтингового списку 

конкурсантів, ухвалення рішення про форму 

проведення підсумкової конференції, 

проведення підсумкової науково-практичної 

конференції, нагородження переможців  

 

Конкурсні роботи та окремо під тим самим шифром відомості про 

автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи докладаються в 

окремому заклеєному конверті. (Додаток 2).  

Просимо надсилати конкурсні матеріали  до 15.02.2021 року (за 

поштовим штемпелем) за адресою оргкомітету Конкурсу:  



Кафедра педагогіки, 

Криворізький державний педагогічний університет, 

проспект Гагаріна, 54,  

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50086 

 

Контактні телефони: 

Заступник голови оргкомітету Конкурсу:  

Дороніна Тетяна Олексіївна 

067 567 68 20  

Секретар оргкомітету Конкурсу:  

Коваленко Ія Анатоліївна 

0970553757  

Реєстрація учасників конкурсу за формою 

(https://docs.google.com/forms/d/1mC0VtgubIv_KuFk5KFMwQcC1Z-

BneJhihLks5owBpjU/edit) із одночасним поданням на e-mail: 

k_pedagogy@kdpu.edu.ua (вказавши тему повідомлення «Конкурс 

студентських наукових робіт»). 

 

До 01 квітня 2021 року на веб-сайті Криворізького державного 

педагогічного університету буде оприлюднено список конкурсантів, 

рейтинговий список запрошених до участі у підсумковій науково-практичній 

конференції а також їх роботи. Одночасно на адресу вищих закладів освіти 

будуть надіслані листи-запрошення учасникам. 

 

Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується за 

таким графіком: 

21 квітня 2021 року — заїзд учасників (в разі недистанційної форми 

проведення підсумкової науково-практичної конференції), організаційні 

заходи; 

22 квітня 2021 року — конференція; 

22 квітня 2021 року — підведення підсумків, нагородження переможців, 

від’їзд учасників. 

Детальніша інформація про Конкурс – на сайті університету: 

https://kdpu.edu.ua/nauka/ii-etap-vseukrainskoho-konkursu-studentskykh-

naukovykh-robit-011-osvitni-pedahohichni-nauky.html 

Проїзд, харчування, проживання - за рахунок учасників Конкурсу. 

 

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. 

 

Сподіваємося на плідну співпрацю! 

Оргкомітет Всеукраїнського Конкурсу  


