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Керівникам закладів вищої освіти

04.12.2017 № 4124/01-55/26

Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з біології
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2017
року № 1364 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році» Полтавський
національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка визначено базовим
вищим навчальним закладом із проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з біології.
Для участі у ІІ турі Конкурсу просимо надіслати не більше трьох кращих
наукових робіт з поміткою «Конкурс» до 15 лютого 2018 року (за поштовим
штемпелем) на адресу університету: Оргкомітет ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з біології, Полтавський національний педагогічний
університет імені В.Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36003.
Електронні версії наукових робіт у форматі pdf просимо подавати записані на СD.
Роботи оформляються відповідно до вимог «Положення про проведення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і
спеціальностей», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
18.04.2017 № 605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.05.2017 за
№ 620/30488, а саме:
1. Одна наукова робота може мати не більше 2-х авторів, які здобувають вищу
освіту за освітнім ступенем бакалавра чи магістра у закладах вищої освіти України
та одного наукового керівника.
2. На Конкурс подаються оформлені відповідно до вимог наукові роботи з
актуальних проблем у галузі біології, які є пошуковими за характером, впроваджені
у виробництво або у навчальний процес.
3. Не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурси, були удостоєні
нагород НАН України та органів державної влади.
4. Наукові роботи, 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.
5. Наукові роботи студентів, які беруть участь у Конкурсі, надсилаються в
друкованому вигляді та на електронних носіях у супроводі таких документів:
– анотація, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику
дослідження та загальну характеристику роботи;
– відомості про автора (авторів) і наукового керівника (форма додається);

Прізвища, ініціали автора (авторів) і наукового керівника, назва закладу вищої
освіти в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються
відповідним шифром (шифр – не більше двох слів).
Відомості про автора (авторів) і наукового керівника роботи надаються у
окремому закритому пакеті під тим же шифром. У цьому ж пакеті до наукової
роботи можуть додаватися акти про впровадження результатів наукової роботи у
виробництво або в навчальний процес, копії свідоцтв, патентів і наукових статей
тощо.
6. На титульному аркуші розміщуються лише назва роботи та шифр.
7. На Конкурс надаються зброшуровані перші екземпляри наукових робіт
студентів, надруковані з одного боку аркуша формату А4 (210×297). Текст
друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14,
поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм.
8. Робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі
використання ідей, тверджень, відомостей отриманих іншими особами.
Наукова робота повинна бути виконана українською мовою, мати назву, план і
список використаної літератури. 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 та бути якісно виконаними.
9. У випадку надання робіт з порушенням вимог, що встановлені
вищезазначеним Положенням, галузева конкурсна комісія має право не допустити
до участі у Конкурсі таку роботу.
Попередні результати проведення Конкурсу у галузі знань «Біологія» будуть
оприлюднені у вигляді рейтингового списку наукових робіт на веб-сайті
університету: http://pnpu.edu.ua не пізніше 2 квітня 2018 р.
За додатковою інформацією звертатися до оргкомітету конкурсу за
електронною адресою: nauka_pnpu@email.ua, а також за телефонами: 0532545405 Шевчук Сергій Миколайович, голова галузевої конкурсної комісії, проректор з
наукової роботи; (095)8804279 - Оніпко Валентина Володимирівна, завідувачка
кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології; (095)1269186 - Пилипенко
Сергій Володимирович, завідувач кафедри біології і основ здоров’я людини.
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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 у
(прізвище, ініціали)

у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ____________
_____________________________________________________________________
______________________________________
(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

Голова конкурсної комісії ____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

____ ____________________20 __ року

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

