
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення на кафедрі ТППАМ 1ого туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт у 2018/2019 навчальному році 

1. Загальні положення 

1.1. Мета заходу: активізація наукової роботи студентів як найважливішого 

фактора формування фахівців нового типу. 

1.2. Основні завданням конкурсу: 

• виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх 

здібностей; 

• стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; 

• активізація науково-дослідної роботи студентів; 

• виховання духу творчого змагання. 

1.3. До участі запрошуються студенти 3, 4 та 5 курсів. 

1.4. Перший тур конкурсу проходитиме на кафедрі ТППАМ до 15 січня 2019 

року за напрямами: 

• Романо-германські мови і літератури (з методикою їх викладання); 

• Соціолінгвістика; 

• Переклад;  

• Освітні, педагогічні науки; 

• Професійна освіта. 

 

2. Керівництво конкурсом 

2.1. Для організації та проведення 1ого туру конкурсу створити конкурсну 

комісію у складі: 

• проф. Іщенко Н.Г., доц. Глінка Н.В. – Романо-германські мови і літератури (з 

методикою їх викладання); 

• проф. Іщенко Н.Г., доц. Демиденко О.П. – Соціолінгвістика; 

• доц. Демиденко О.П. – Переклад;  

• доц. Федоренко С.В. – Освітні, педагогічні науки; Професійна освіта; 

• доц. Коломієць С.С. – Інформаційно-комунікаційні технології в освіті; 

• ст. викладач Усик Г.М. – координатор; 

• викладач Ващило О.В. – координатор. 

 

 



3. Вимоги до наукових робіт 

3.1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не 

більше 2 авторів) з актуальних проблем у галузі гуманітарних наук, які є 

пошуковими за своїм характером, що не мають відзнак НАН України та органів 

державної влади. 

3.2.  Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог: 

• текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, 

кегль 14, аркуш формату А4; 

• обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без 

урахування додатків; 

• робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та 

анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику 

дослідження та загальну характеристику роботи; 

• до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо 

(за наявності); 

• ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші 

формату А3 або А4. 

3.3.  Наукові роботи виконуються українською мовою. 

4. Критерії оцінювання 

4.1. Рівень самостійності та евристичності: 

- репродуктивно-пояснювальний (10 б.) 

- фактологічно-узагальнюючий (20б.) 

- супроводжувально-евристичний (30б.) 

- концептуально-збагачувальний (40 б.) 

- творчо-пошуковий (50б.) 

4.2. Параметри змістової складової наукової роботи студента: 

- відповідність темі 

- логічність викладу 

- відповідність роботи студента мовностилістичним параметрам наукового 

тексту 

4.3. Оцінка 

- повнота розкриття теми не менше 90 % , без помилок – 50 б. 

- повнота розкриття теми не менше 60% з 1-2 незначними помилками 

змістової складової – 40 б. 



- повнота розкриття теми не менше 60% з 3-4 незначними помилками 

змістової складової – 30 б. 

- повнота розкриття теми не менше 50% з  декількома не- 

значними (або 1-2 значними) помилками змістової складової – 20 б. 

- повнота розкриття теми не менше 50% з 3-4 значними помилками змістової 

складової – 10 б. 

- повнота розкриття теми не менше 40% з більш ніж 5 значних помилок 

змістової складової – 5 б. 

- тема не розкрита – 0б. 


