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Повідомляємо Вас, що, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1364 від 
10.10.2017 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році», другий (Всеукраїнський) тур 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії (далі – Конкурсу) буде 
проведено в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова на базі факультету 
історії та філософії. 

Конкурс буде проведено у відповідності до «Положення про Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605. Всі необхідні документи для 
учасників ІІ туру Конкурсу будуть розміщені на нашому сайті: 
http://www.philosof.onu.edu.ua/ 

«У Конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти), які здобувають вищу освіту за 
освітнім ступенем бакалавра, магістра (далі – студенти) у вищих навчальних закладах 
України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи 
без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних 
закладів інших країн». 

 

Таких чином взяти участь у Конкурсі мають змогу студенти будь-яких напрямів 
підготовки та спеціальностей. 

«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 із 
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 – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та 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. 

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях. 
5. Наукові роботи виконуються українською мовою». 

http://www.philosof.onu.edu.ua/


Список літератури оформлюється у відповідності до вимог ДАК (ВАК) або до вимог, що 
будуть опубліковані на нашому сайті: http://www.philosof.onu.edu.ua/. 

У відповідності до наказу МОН, перший тур Конкурсу проводиться у вищих навчальних 
закладах, де навчаються студенти у жовтні 2017 року – лютому 2018 року. 

«2. Для організації та проведення І туру Конкурсу у вищому навчальному закладі за 
наказом керівника створюється конкурсна комісія, на розгляд якої студенти подають свої 
наукові роботи. 

3. Конкурсна комісія з проведення І туру Конкурсу відбирає не більше трьох наукових 
робіт з кожної галузі знань, спеціальності (спеціалізації) та надсилає їх до базових вищих 
навчальних закладів. 

Не можна подавати одну й ту саму наукову роботу до різних базових вищих навчальних 
закладів». 

«У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, 
наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, 
найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох 
слів)». 

Окремо під тим самим шифром в окремому запечатаному пакеті під тим самим 
шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи у 
тому числі адреса електронної пошти й номера мобільних телефонів авторів (додаток 1 
до Положення). 

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

Другий тур Конкурсу з філософії буде проведений в ОНУ імені І.І. Мечникова 26-30 
березня 2018 р. (І етап – рецензування надісланих робіт) й 25-28 квітня 2018 р. (ІІ етап – 
підсумкова науково-практична конференція в ОНУ імені І.І. Мечникова, на яку будуть 
запрошені кращі учасники Конкурсу). 

Кращі студентські роботи будуть представлені до нагородження дипломами МОН й 
рекомендовані до друку у фахові видання. 

Студентські наукові роботи необхідно надіслати до 22 березня 2018 р. за поштовим 
штемпелем Одеси на адресу: Конкурсна комісія з філософії, Факультет історії та філософії, 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, 
Україна. 

Обов’язково також надіслати до 18 березня електронні варіанти робіт з 
розширенням .doc або .rtf на адресу: konkursonu2015@ukr.net. У темі зазначити «Конкурс 
2018». У назві файлу має бути шифр роботи та електронна адреса автора. 

 
Контакти: 
електронна пошта Конкурсу: konkursonu2015@ukr.net; 
моб. тел.: 066 1621521; пошта: supervirate@ukr.net (доцент кафедри філософії та 

методології пізнання Райхерт Костянтин Вільгельмович); 
тел.: 048 726 35 13; пошта: philosofodessa@gmail.com (філософське відділення); 
 

Заступник голови галузевої конкурсної комісії з філософії,  
завідувач кафедри філософії та методології пізнання  
факультету історії та філософії ОНУ,  
доцент Чайковський Олександр Владиславович  
моб. тел.: 050 645 2377; 097 208 1182;  
пошта: philosofodessa@gmail.com. 
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