
Інформаційний лист

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1179 «Про 
проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток 
до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 № 1457» від 
05.11.2021 року Житомирський державний університет імені Івана Франка 
затверджено базовим закладом вищої освіти з проведення ІІ-го туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 
«Філософія», який відбудеться 14 квітня 2022 р.

Запрошуємо студентів Вашого закладу освіти взяти участь у II турі 
Конкурсу.

Для участі в конкурсі просимо Вас до 15 лютого 2022 року (за поштовим 
штемпелем) надіслати наукові студентські роботи переможців 1-го туру 
конкурсу Вашого ЗВО. Від одного ЗВО дозволяється надіслати не більше, ніж 
три роботи. 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 закладів вищої 
освіти, можуть бути два наукові керівники з різних закладів вищої освіти.

Студентські наукові роботи мають відповідати вимогам Положення про 
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, визначеним наказом 
МОН України № 605 від 18.04.2017 р. Наукові роботи повинні бути відповідно 
оформлені: текст друкується шрифтом Тішез Кошап, міжрядковий інтервал 
-1,5, кегель - 14, з одного боку аркушу паперу 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.

Наукові роботи подаються у друкованому та електронному вигляді. Обсяг 
зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без 
урахування додатків.

З метою забезпечення оригінальності наукових робіт і запобігання та 
виявлення академічного плагіату, просимо надіслати з роботою акт перевірки на



унікальність тексту, створений за допомогою програми для перевірки 
унікальності тексту (бажано Ипісіїеск), а також згоду на перевірку наукової 
роботи на академічний плагіат та її оригінальність (Додаток 1).

До кожної наукової роботи додається анотація наукової роботи та відомості 
про автора (авторів), наукового керівника наукової роботи (Додаток 2). У разі 
наявності, додається акт про впровадження результатів наукової роботи, копії 
патентів, статей, матеріалів конференцій автора тощо.

Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», 
авторам та керівникам робіт необхідно надати письмові згоди на збір та обробку 
персональних даних (Додаток 3).

Житомирський державний університет імені Івана Франка планує 
проведення конкурсу за таким регламентом:

-подача конкурсних робіт - до 15 лютого 2022 року (за поштовим 
штемпелем) з позначкою «На конкурс студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Філософія» за адресою: Житомирський державний університет 
імені Івана Франка, вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008; також 
обов’язково необхідно надіслати електронний варіант роботи (формат АсіоЬе 
АсгоЬаІ (*.р<іі) або М8 \Уогс1 (*.сіос, *.сіосх, *.гІЇ)) на адресу рЬі1о8ор1іу@2и.ес1и.иа;

- рецензування одержаних наукових робіт галузевою конкурсною комісією 
та надсилання запрошення авторам кращих робіт (у тому числі на електронну 
пошту автора) відбуватиметься до 15 березня 2022 року;

- проведення другого етапу конкурсу у формі науково-практичної 
відеоконференції (захист робіт претендентами на перемогу) -14 квітня 2022 року.

Інформація про Конкурс (вимоги до оформлення наукових робіт, вимоги до 
відправлення робіт і супровідних документів, рейтинговий список наукових 
робіт, результати підсумкової конференції тощо) буде розміщено на сайті 
університету за посиланням: Ііїїр8://2и.Є(іи.иа/р1іі1о8орйу-сотреІійоп.Ьіт1.

Увага! Наукові роботи авторів, запрошених на конференцію, а також 
визначених переможців Конкурсу оприлюднюються на веб-сайті ЖДУ імені 
Івана Франка як базового ЗВО.

Контактні дані: Заглада Віктор Миколайович, кандидат філософських 
наук, доцент кафедри філософії та політології, відповідальний секретар галузевої 
конкурсної комісії (тел.: (097) 67-18-459).

Проректор з наукової 
та міжнародної роботи 
ЖДУ імені Івана Франка, 
голова оргкомітету Тетяна БОЦЯН



Додаток 1.

ЗГОДА 

на перевірку наукової роботи на академічний 

плагіат та її оригінальність

Я,, 
(ПІБ)

надаю Житомирському державному університету імені Івана Франка право на 

перевірку моєї наукової роботи на академічний плагіат та її оригінальність.

З правилами чинного Положення «Про протидію плагіату в Житомирському 

державному університеті імені Івана Франка» від 29.05.2020 року, згідно з яким виявлення 

плагіату є підставою для відмови в допуску роботи до захисту та застосування заходів 

дисциплінарної та академічної відповідальності, ознайомлений (а).

Робота для перевірки надається в друкованому та електронному варіанті.

Електронна версія моєї роботи збігається (ідентична) з друкованою.

«»20__ р. 

(дата) (підпис)



Додаток 2.
до Положення про
Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових робіт з 
галузей знань і спеціальностей 
(пункт 6 розділу III)

ВІДОМОСТІ 
про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи

«» 
(шифр)

Автор

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

(рік, місце, назва видання)

8. Результати роботи впроваджено

(рік, місце, форма впровадження)

9. Телефон, е-шаіі_____________________

Науковий керівник

1. Прізвище______________________
2. Ім'я (повністю)
3. По батькові (повністю) 
4. Місце роботи, телефон, е-шаіі

5. Посада _______________________
6. Науковий ступінь 
7. Вчене звання _________________

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 Птурі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з

(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

Голова конкурсної комісії______________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

_______________________ 20 _року



Додаток 3.
до Положення про 
Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових робіт з 
галузей знань і спеціальностей 
(пункт 6 розділу III)

ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних

Я,____________________________________________
(ПІ Б) 

(народився/лась «__»року, паспорт серії___№) шляхом підписання
цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 
року, №2297-УІ надаю згоду Житомирському державному університету імені Івана Франка на 
обробку моїх особистих персональних даних у базі учасників Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з напрямку «Філософія» з метою ведення діловодства та 
статистичних звітів визначених наказом МОН№202 від 21.02.2012 р. «Про затвердження 
Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних наук».
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних у період конкурсу надавати у найкоротший 
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 підпис перевірено
Відповідальна особа() М. П.

Я_________________
посвідчую, що отримав 
повідомлення про включення 
інформації про мене до бази 
персональних даних з метою 
їх обробки та представлення, 
передачі визначеним третім 
особам у випадках 
передбачених 
законодавством України, а 
також відомості про мої 
права, визначені Законом 
України «Про захист 
персональних даних», і про 
осіб, яким мої далі 
надаються, для виконання 
зазначеної мети.

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних, володільцем яких є Житомирський 
державний університет імені Івана Франка, з метою їх обробки, для ведення обліку в межах, передбачених 
законодавством України. Для виконання вищезазначеної мети Ваші персональні дані можуть надаватись третім 
особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних мас право:
1) знати про місцезнаходження персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та 
найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника 
персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, 
крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, 
яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених 
законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також 
отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх 
персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та 
розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у 
зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання 
відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до 
повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.


