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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 032 
«Культурологія» у НМАУ ім. П. І. Чайковського. 
 
Мета Конкурсу: виявлення, відбір талановитої молоді та створення умов для 
розвитку її інтелектуального потенціалу; підтримка наукової та творчої 
роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, 
оволодіння ними інноваційними технологіями, а також стимулювання 
педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення якості 
підготовки фахівців, системного вдосконалення навчального процесу, 
формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, 
адміністративної і підприємницької діяльності. 

  

Дата проведення Конкурсу: грудень 2021-січень 2022 року 

  

Місце проведення Конкурсу: Національна музична академія України 
ім. п. І. Чайковського  

  

Формат проведення Конкурсу: 

Для участі у Конкурсі запрошуються студенти, які здобувають вищу освіту за 
освітнім ступенем бакалавра, магістра (далі - студенти) у НМАУ ім. П. І. 
Чайковського, що здійснюють підготовку за напрямом «Культурологія». 



Студенти для участі у Конкурсі, повинні до 20 грудня 2021 року надіслати 
на адресу Організаційного комітету Конкурсу заповнені відомості про автора 
(авторів) та наукового керівника роботи наданої для участі у Конкурсу.  
Роботи повинні бути оформлені згідно Положення, затвердженого Наказом 
Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 року № 605.  
Правила проведення Конкурсу: 

1.На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів зі 
спеціальності «Культурологія». 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 одного наукового керівника. 
Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних 
закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних 
закладів. 

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. 

2. Наукові роботи виконуються українською мовою. 

3. Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних 
носіях з дотриманням 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 літературних джерел; 



 креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути 
скомпоновані на аркуші формату А3 або А4. 

4. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вказаних вимог, або 
пізніше встановлених термінів до участі у Конкурсі не допускаються та за 
рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з 
розгляду. 
 

Роботи надсилати  
Мар'яні Олексіївні Колотило, секретарю кафедри теорії і історії культури 
НМАУ ім. П.І.Чайковського 

kolotylo.mariana@gmail.com 
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