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«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000 
тел: (0312) 61-33-21, 42-99-89 факс: (0312) 61-33-96 

e-mail: official@uzhnu.edu.ua Код ЄДРПОУ 02070832

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 р. 
№1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році» на базі ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» буде проведено II тур Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Соціологія» (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 (7 квітня 2022 року).
До участі запрошуються студенти-переможці І туру Конкурсу з спеціальності 

«Соціологія». Конкурсні роботи просимо надсилати до 10 лютого 2022 року (за 
поштовим штемпелем) з обов’язковим зазначенням на конверті «Конкурс наукових 
робіт із спеціальності «Соціологія» за адресою: ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет», вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, 88000.

Також необхідно надіслати електронний варіант роботи та відскановані супутні 
документи (акт про впровадження результатів роботи, копії наукових публікацій де 
прізвище та ініціали автора замінюються відповідним «шифром», заява щодо 
перевірки наукової роботи на академічний плагіат та її оригінальність, згода на збір та 
обробку персональних даних) (формат Adobe Acrobat *.pdf або MS Word *.doc, *.docx) 
на електронну пошту: kaf-socwd@uzhnu.edu.ua.

Роботи оформлюються відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 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
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високий рівень запозичень без відповідних посилань, не допускаються до участі в 
Конкурсі.

Додаткова інформація щодо Конкурсу буде розміщена на сайті ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» (www.uzhnu.edu.ua). Також там буде 
розміщений рейтинговий список наукових робіт за результатами рецензування, автори 
яких будуть запрошені до участі у підсумковій науково-практичній конференції.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із соціології буде 
проведено у режимі відеоконференції.

Контактні телефони:
0957090443 -  Олександра Богданівна ОРОС, секретар Конкурсу;
0509040591 -  Віра Іванівна ТОПОЛЯНСЬКА.

Голова галузевої конкурсної комісії, 
проректор з наукової роботи 
ДВНЗ «Ужгородський національний 7- 
університет» ' л
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Вимоги до наукових робіт
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.

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 вищих навчальних закладів, 
можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

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:
• 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;

• 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 ЗО сторінок без 
урахування додатків та переліку літературних джерел;

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

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.
5. Наукові роботи виконуються українською мовою.
За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс з 

галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами. На такий 
Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.

6. 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



вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр -  не більше двох 
слів).

Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та 
наукового керівника наукової роботи (додаток 1).

7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього розділу, до 
участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій 
(галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.



ВІДОМОСТІ
про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи

«_____________________________________________»
(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 4. Місце роботи, телефон, e-mail
вищого навчального закладу, у якому ______________________________
навчається автор

5. Факультет (інститут) 5. Посада
6. Курс (рік навчання) 6. Науковий ступінь
7. Результати роботи опубліковано 7. Вчене звання

(рік, місце, назва видання)

8. Результати роботи впроваджено

(рік, місце, форма впровадження)

9. Телефон, e-mail

Науковий керівник _____________ ___________________ ________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Автор роботи _____________ ^ ___ ___________  _______ _
(підпис) (прізвище та ініціали)

Рішенням конкурсної комісії______________ ____________________________ _̂___
(найменування вищого навчального закладу)

Студент(ка)________ ____________________________ рекомендується для участі у
(прізвище, ініціали)

у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ____________

(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

Голова конкурсної к ом іс ії_________^ ^
(підпис) (прізвище, ініціали)

___________________________ 2 0 __року



ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних

Я , ______________________ , _________________________________________________
П.І.Б. паспорт

шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» від 1 червня 2010 року, №  2297-УІ надаю згоду ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» на обробку моїх особистих 
персональних даних у базі учасників Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт зі спеціальності соціологія з метою ведення діловодства та 
статистичних звітів визначених наказом М ОН № 6 0 5  від 18.04.2017 р. «Про 
затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук».

Зобов’язую сь при зміні моїх персональних даних у період конкурсу надавати 
у найкоротш ий термін відповідальній особі галузевої конкурсній комісії уточнену 
інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх 
нових особистих даних до бази персональних даних.

« » 20___ р. ________________  (__________________ )
(підпис)

Особу та п ід п и с____________________________перевірено

Відповідальна о с о б а _______________________  (___________________ )



Заява
щодо перевірки наукової роботи 

на академічний плагіат та її оригінальність

Я,_________________________________(ПІБ), надаю згоду на перевірку своєї

наукової роботи під ш ифром «________________ » щодо академічного плагіату за

допомогою інтернет-системи ипісЬеск.

Повідомляю, що за результатами проведення самостійної перевірки з 

використанням програмно-технічних засобів у наданій науковій роботі не 

міститься елементів академічного плагіату та рівень оригінальності роботи є 

допустимим. У випадках використання прямих запозичень з друкованих та 

електронних джерел, вказані відповідні посилання.

Робота для перевірки надається у друкованому та електронному 

варіантах. Електронна версія моєї роботи збігається (ідентична) з друкованою.

« » 202_ р. (підпис)


