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ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс науково-дослідницьких  робіт з хімії 

 серед студентів технікумів і коледжів Вінницької області 

 
 

І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення обласного конкурсу науково-

дослідницьких робіт з хімії (далі – Конкурс) серед студентів коледжів і технікумів Вінницької 

області незалежно від форм власності та підпорядкування (далі - Учасники). 
1.2. Конкурс –  це змагання студентів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і 

навичок, а також у професійній підготовці майбутніх спеціалістів. 

1.3. Конкурс проводиться з метою: 

- виявлення здібностей студентів до нестандартного та оригінального розв’язання 

творчих завдань, залучення студентів до дослідницької діяльності і розвиток їх 

творчих здібностей; 

- формування аналітичного і критичного мислення студентів у процесі творчого 

пошуку і досліджень; 

- сприяння професійній орієнтації, розвиток в студентів ціленаправленості й 

системності; 

- самоствердження студентів завдяки досягненню поставленої мети й публікації 

отриманих результатів; 

- набуття вмінь і навичок дослідницької  роботи. 

1.4. Основними завданнями Конкурсу є: 

- сприяти популяризації наукових знань; 

- розвивати в студентів пізнавальну активність і творчі здібності; 

- ознайомити студентів з методами і прийомами наукового пошуку; 

- вчити студентів працювати з науковою літературою, добирати, аналізувати, 

систематизувати інформацію. 

1.5. Керівником Конкурсу є Рада директорів коледжів і технікумів Вінницької області. 

1.6. Безпосереднє керівництво проведенням конкурсу здійснюється оргкомітетом, який 

затверджено рішенням ради директорів,  створеним на засіданні обласного методичного 

об’єднання, комітет веде роботу по підготовці і проведенню конкурсу, здійснює контроль за 

якісним аналізом робіт, які приймають участь в конкурсі. 

1.8. Координатором Конкурсу є Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ. 

1.9. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників Конкурсу 

здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних". 
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ІІ. Робочі органи Конкурсу 
2.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет, 

персональний склад якого затверджується наказом Голови Ради директорів. 

2.2. До складу оргкомітету ІІ етапу Конкурсу входять педагогічні, науково-педагогічні 

працівники  (за згодою). Головою оргкомітету призначається директор або один із заступників 

директора  закладу освіти, в якому проводиться Конкурс. 

2.3. Організаційний комітет: 

─ розробляє положення, методичні рекомендації щодо організації та проведення 

Конкурсу; 

─ проводить реєстрацію Учасників Конкурсу; 

─ укладає завдання для Конкурсу; 

─ визначає порядок, аналізує і контролює хід проведення Конкурсу на всіх його етапах; 

─ надає практичну допомогу закладам освіти в організації Конкурсу та забезпечує їх 

необхідними інформаційними матеріалами; 

─ разом з журі визначає переможців Конкурсу; 

─ сприяє висвітленню результатів Конкурсу  у засобах масової інформації; 

─ надсилає закладам освіти результати участі кожного студента; 

─ складає звіт про проведення Конкурсу. 

2.4. До складу журі II етапу Конкурсу входять педагогічні працівники закладу освіти, на базі 

якого відбувається Конкурс, члени обласного методичного об’єднання, представники інших 

закладів освіти тощо (за згодою). 

2.5. До складу журі не можуть входити особи, які є близькими родичами Учасників Конкурсу. 

2.6. Журі Конкурсу  очолює голова. Термін перебування  головою журі – не більше трьох 

років. Голова журі організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у 

визначенні переможців. 

 2.7. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості студентів, які 

беруть участь в Конкурсі. 

2.8. Журі: 

─ перевіряє роботи Учасників і разом із оргкомітетом визначає переможців Конкурсу; 

─ аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки та оцінює 

рівень підготовки студентів; 

─ готує рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу з відповідних дисциплін, 

напрямів, спеціальностей. 

2.9. Журі Конкурсу науково-дослідницьких  робіт з хімії серед студентів технікумів і коледжів 

Вінницької області буде обрано із науково-педагогічних працівників університетів м. Вінниці. 

2.10. Для забезпечення об’єктивного проведення ІІ етапу Конкурсу у базовому вищому 

навчальному закладі створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої затверджуються 

наказом Голови ради директорів. До складу апеляційних комісій входять члени відповідних 

обласних методичних об’єднань, представники базового та інших закладів освіти, наукових 

установ (за згодою). Члени апеляційної комісії не входять до складу журі. 

2.11. Апеляційна комісія розглядає звернення учасників Конкурсу щодо вирішення питань, 

пов’язаних з оцінюванням завдань. Під час розгляду апеляцій апеляційна комісія має право як 

підвищити оцінку з апеляційного питання (або залишити її без змін), так і понизити її у разі 

виявлення помилок, не помічених при початковій перевірці. Рішення апеляційної комісії 

враховується журі при визначенні загальної суми балів та підведенні підсумків Конкурсу. 

Діяльність апеляційної комісії визначається Положенням Про апеляційну комісію. 

 
 
 
 
 



ІІІ. Порядок організації та проведення Конкурсу 

3.1.Конкурс проводиться у два тури: 

І тур – на рівні окремого закладу освіти; 

ІІ тур – на рівнів коледжів і технікумів області; 

3.2. Інформація про проведення і підсумки Конкурсу розміщується на сайтах Ради директорів 

та закладу освіти, на базі якого проходить Конкурс. 

3.3. Для проведення Конкурсу заклад освіти реєструє Учасника  на сайті Ради директорів 

коледжів та технікумів (rada-vnz.vn.ua). Реєстрація Учасника має відбутися не пізніше ніж за 

14 днів  до дня проведення Конкурсу, до 15 травня 2019 року. Рада директорів готує проект 

наказу про проведення Конкурсу у поточному навчальному році, який затверджується Головою 

ради директорів. 

3.4. Оргкомітет І етапу Конкурсу підводить підсумки та рекомендує переможців   І етапу для 

участі в ІІ етапі Конкурсу. Рекомендацією вважається заповнена оргкомітетом Заявка  

Учасника ІІ етапу Конкурсу, яка заповнюється на кожного Учасника окремо (додаток 1). 

3.5. Заявки учасників ІІ етапу надаються оргкомітету Конкурсу  на паперовому носії за 

підписом директора закладу освіти в день проведення  Конкурсу. Без наявності заявки,  учасники 

не будуть допущені до Конкурсу.   

3.6. Директори закладів освіти, студенти яких беруть участь в Конкурсі  забезпечують участь 

переможців І етапу у ІІ етапі Конкурсу. 

3.7. Конкурс провести  29 травня 2019 року у Вінницькому торговельно-економічному 

коледжі КНТЕУ, початок об 11.00 год. Реєстрація учасників конкурсу та налаштування 

презентаційних матеріалів до 10.30 год. 

3.8. Тези науково-дослідницької роботи подати до 1 травня 2019 року  на електронну адресу   

konkursvtec2019@gmail.com 

 Відповідальні особи: Апаріна Лілія Юріївна,  тел. +38(097) 977 30 27; Бас Олена Петрівна, 

тел. +38(097) 280 35 50.  (Прохання, перевірити в телефонному режимі чи надійшли Ваші тези.) 

Вимоги до оформлення тез 

Обсяг тез - 2-3 сторінки. MS Word, шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий 

інтервал – 1,5), абзац – 1,5 см. Поля: ліве - 3 см., праве - 1 см., верхнє та нижнє - 2 см. 

У верхньому правому куті першої сторінки зазначаються прізвище та ім’я студента та 

наукового керівника. Нижче - назва закладу освіти. Через два інтервали по центру сторінки - 

назва доповіді великими літерами, ще через два інтервали - текст. По закінченню тексту через 

один інтервал надається список використаних джерел. Посилання на літературу по тексту - у 

квадратних дужках. 

Тези друкують за редакцією авторів. 

Відповідальність за зміст матеріалів несе автор. 

Організаційні внески учасників використовуються для часткового покриття витрат, 

пов’язаних із підготовкою і проведенням конкурсу, виданням збірки тез і складають 250 грн. 

Організаційні внески будуть прийматися під час реєстрації 29 травня 2019 року. 

3.9. Умови і порядок проведення, склад оргкомітету, журі та апеляційної комісії II етапу 

Конкурсу затверджуються наказом Голови Ради директорів коледжів та технікумів  Вінницької 

області. 

3.9.1 Склад організаційного комітету: 

Голова оргкомітету – Балицька Валентина Євгеніївна – директор Вінницького торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ. 

Члени оргкомітету:  

Савлук Людмила Іванівна – завідуюча навчально-методичним кабінетом Вінницького 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ; 

Черчик Наталія Леонідівна – голова обласного методичного об’єднання викладачів хімії та 

біології  коледжів і технікумів Вінницької області; 
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Апаріна Лілія Юріївна – викладач хімії та біології, Вінницький торговельно-економічний 

коледж КНТЕУ;  

Моцяка Юрій Миколайович – викладач хімії, Вінницький медичний коледж імені акад. Д.К. 

Заболотного; 

Коробейнікова Ірина Леонтіївна – викладач хімії, Вінницький коледж НУХТ; 

Цегвінцев Ігор Геннадійович – викладач хімії, Вінницький коледж економіки і права. 

3.9.2  Представник закладу освіти в день Конкурсу подає в оргкомітет: 

- оригінал заявки, завірений директором закладу освіти за зразком  (Додаток 1) (без заявки 

студенти не будуть допущені до участі в Конкурсі);  

-    довідку про відрядження;  

-    залікову книжку і студентський квиток учасника Конкурсу. 

-    презентацію науково-дослідницької роботи (до 5 хв.). 

3.10. Оргкомітет ІІ етапу Конкурсу для заохочення студентів видає їм сертифікат учасника 

Конкурсу, за підписом голови оргкомітету.  

3.11.  Звіт про проведення ІІ етапу Конкурсу, затверджений  головою оргкомітету ІІ етапу 

Конкурсу, подається на адресу базового закладу освіти у 3-денний строк після її завершення. Звіт 

складається за такою структурою: 

─ протокол засідання оргкомітету; 

─ протокол засідання журі; 

─ рейтинговий список Учасників; 

─ заявки Учасників; 

─ конкурсні завдання; 

─ конкурсні роботи; 

─ допоміжний та ілюстративний матеріали з проведення Конкурсу (запрошення, 

програми, методичні рекомендації, фотокартки, матеріали преси, радіо, телебачення 

тощо). 

  Якщо звіт подається невчасно або не відповідає вимогам, результати проведення 

відповідного Конкурсу не розглядаються. 

 
ІV. Вимоги до науково-дослідницької роботи: 

- титульний аркуш містить: назву міністерства, а також відомості про заклад освіти 

(коледж,технікум), у якому виконано наукову роботу; прізвище автора; назву наукової роботи; 

науковий ступінь; прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (або консультанта). 

- зміст –  це друга після титульного аркуша сторінка, на якій визначено структуру (план) 

наукової роботи з назвами розділів, підрозділів та номерів початкових сторінок. 

 - перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за потреби). У 

випадку використання у науковій роботі специфічної технології або маловідомих скорочень, 

нових символів після другої сторінки (змісту) необхідно записати їх перелік на окремій сторінці. 

Перелік слід друкувати двома стовпчиками за абеткою:ліворуч, у першому стовпчику – 

скорочення, праворуч – розшифрування. 

- вступ. У вступі необхідно розкрити актуальне значення теми (проблеми) та стан її 

вивчення. Після визначення актуальності проблеми наукової роботи формулюються мета та 

завдання дослідження, обґрунтовується важливість його проведення. Не слід формулювати мету 

як «Досягнення…», тому що ці слова свідчать про засіб досягнення мети, а не саму мету. 

Обґрунтовуючи  наукову новизну отриманих результатів, необхідно аналітично довести їх 

відмінність від тих результатів, що були відомі раніше. 

У вступі потрібно зазначити практичне або теоретичне значення наукової роботи, особливо 

для розвитку (дізнання) відповідних галузей науки, техніки, виробництва, культури в окремому 

регіоні зокрема або в Україні взагалі. 

Повідомляється про те, на яких науково – практичних конкурсах, інших заходах 

оприлюднені результати досліджень (апробація результатів). Якщо за результатами наукового 
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дослідження були публікації в студентській пресі, різних регіональних виданнях, то обов’язково 

визначається їх кількість. 

- основна частина. Основна частина наукової роботи складається з розділів, а також із 

підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починається із нової строки. 

 Що подають у розділах основної частини? 

- загальну методику, методи досліджень та розв’язання завдань; 

- результати теоретичних або експериментальних досліджень їх аналіз та узагальнення. 

- огляд літератури за обраною темою. 

У розділі «Аналіз попередніх досліджень  і публікацій» необхідно посилаючись на різні 

видання висвітлювати основні етапи розвитку наукової думки за визначеною темою. 

- висновки. Висновки не повинні містити зайвих слів, в них необхідно відображати 

найважливіші результати досліджень. Звертати увагу на якісні та кількісні показники здобутих 

результатів, викладати рекомендації щодо здобутих результатів, викладати рекомендації щодо їх 

використання. 

- список використаних джерел. Список використаних джерел розміщується в 

послідовності згадування джерел у тексті за наскрізною нумерацією або абеткою. 

- додатки. За потреби у додатки вміщують проміжні матеріали та формули і розрахунки: 

таблиці допоміжних даних, схеми, ілюстрації і тощо. 

 Правила оформлення наукової роботи 

- тематика науково-дослідницьких робіт не обмежується; 

- робота оформляється за схемою курсової (дипломної) роботи закладів освіти; 

- обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати  30 друкованих сторінок; 

- наукова Робота обов’язково має бути оцінена (рецензована) відповідними фахівцями; 

- робота повинна бути виконана державною мовою; 

- заголовки структурних частин наукової роботи : « Зміст, «Перелік умовних скорочень, 

«Вступ, «Розділ…, «Висновки, «Список використаних джерел, «Додатки»,  друкуються великими 

літерами симетрично до тексту.  

- кожну структурну частину наукової роботи слід починати з нової сторінки; 

- нумерація розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, таблиць, формул здійснюється 

арабськими цифрами без знаку номер.  

- першою сторінкою наукової роботи є титульний аркуш, що належить до загальної 

нумерації сторінок, але на ньому номер сторінки не проставляється.  

- на наступних сторінках їх номер проставляється у правому верхньому куті сторінки без 

крапки після номера.  

- зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не 

нумеруються. 

- номер розділу необхідно проставляти після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не 

ставити, потім з нового рядка друкувати заголовок розділу. 

    Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з 

номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Потім у тому 

самому рядку зазначений заголовок підрозділу. Пункти нумерують в межах кожного розділу 

(аналогічно). 

 

 

 

 

 

 

  



Критерії оцінювання Конкурсу 

1. Актуальність теми (0-5 балів) 

Чи вирішує дослідження актуальну проблему в одному із розділів відповідної науки? Кому 

саме потрібні такі дослідження? Наскільки дана проблема актуальна у глобальному плані?  

2. Складність, проблемність та науковість проекту (0-10 балів) 

Наскільки чітко поставлена мета проекту? Наскільки повно охоплена проблема? Чи 

базуються висновки на окремому експерименті або на серії експериментів? Наскільки повними 

є отримані дані і наскільки адекватні методи досліджень? Наскільки чіткими є наукові 

показники, математична та статистична обробка даних. Наскільки обізнаними є дослідники у 

інших підходах щодо вирішення даної проблеми. 

Чи володіє він науковою літературою у заданій галузі. Наскільки добре представлений 

проект і наукові матеріали у презентації? Чи достатньо даних на підтримку зробленого  

висновку? 

3. Новизна отриманих результатів (0-10 балів) 

В чому саме полягає новизна проекту: у аналізі даних, інтерпретації даних, у застосуванні 

нового експериментального методу або обчислень? В чому полягає новизна у вирішенні 

проблеми; чи у використанні обладнання або стратегічно новій обробці баз даних; можливо, у 

створенні нового методу, принципу або комбінації відомих методичних підходів? Наскільки 

рішення проблеми є оригінальним? 

4. Системність і повнота у розкритті (0-10 балів) 

Чіткість і зрозумілість презентації проекту. Логіка викладання проекту у друкованому 

вигляді. Вміння пояснити мету, хід експерименту та висновки. Глибина розуміння проблеми. 

Повнота розкриття проекту, доцільність наукового підходу. Ефективність використання 

отриманих результатів у презентації та захисті роботи. 

5. Можливість впровадження результатів досліджень (0-5 балів) 

Реальність практичного втілення проекту та його значення. Можливість впровадження 

проекту у життя, доцільність та користь від проекту. Публікації даних проекту у фахових 

виданнях, патентичний пошук, заявки на патенти або отриманні патенти щодо винаходів, 

представлених у роботі. 

6. Ступінь самостійності виконання (0-5 балів) 

Де було виконано проект (вдома, у коледжі, у лабораторії тощо). Чи отримував дослідник 

допомогу від батьків, вчених, викладачів чи техніків? Наскільки виконання роботи є 

самостійним? Яка технічна база використовувалася у роботі? Ким був розроблений поетапний 

план вирішення проблеми, чи є доцільний та адекватний контроль? Чи усвідомлює дослідник 

обмеження роботи? Які подальші дослідження необхідні для продовження проекту?  

7. Наукова література та інші джерела інформації (0-5 балів) 

Володіння науковою літературою у галузі. Наскільки добре пояснюють проект наукові 

матеріали ? Чи достатньо даних на підтримку зробленого висновку. Кількість і доцільність 

використання літературних джерел у огляді. Наявність плагіату (особливо з Інтернету), 

дотримання правил копірайту (застосування не власноруч зроблених фотографій, малюнків, 

схем без зазначення авторів цих матеріалів, тощо). 

8. Аргументованість висновків та вміння вести наукову бесіду (0-20 балів) 

Чи вміє дослідник відстоювати та аргументовано доводити доцільність проекту, 

ефективність застосованих підходів, свою точку зору? Вміння вислухати та зрозуміти питання. 

Вміння задавати та відповідати на поставлені запитання. Наскільки науково зроблені висновки, 

чи відповідають висновки поставленим задачам досліджень?  

  



  



Додаток 1 

Бланк навчального закладу 

 

ЗАЯВКА 

учасника (назва конкурсу, олімпіади)  

 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД:  

Повна назва 

___________________________________________________________________ 

ДИРЕКТОР: 

ПІБ_________________________________________________________________ 

СТУДЕНТ: 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) 

___________________________________________________________________ 

Спеціальність 

___________________________________________________________________ 

Курс, група 

___________________________________________________________________ 

Номер студентського квитка 

___________________________________________________________________ 

Номер залікової книжки 

___________________________________________________________________ 

Протокол рішення журі внутрішнього конкурсу ( №____ дата_____)________ 

КЕРІВНИК: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(повністю)__________________________________________________________ 

Контактний телефон 

___________________________________________________________________ 

E-mail 

___________________________________________________________________ 

СУПРОВОДЖУЮЧА ОСОБА: 

ПІБ________________________________________________________________ 

Контактний телефон 

___________________________________________________________________ 

Дата ________________________  

 

 

Директор ___________________ 
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