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про проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з методики навчання природничо-математичних 

дисциплін у 2021/2022 навчальному році

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 
листопада 2021 року № 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» Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини (далі -  Університет) визначено базовим 
закладом вищої освіти із проведення II туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з методики навчання природничо- 
математичних дисциплін (далі -  Конкурсу) серед студентів, які здобувають 
вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра та магістра в закладах вищої 
освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування.

Запрошуємо студентів Вашого закладу освіти взяти участь
у  II турі Конкурсу

До участі запрошуються студенти-переможці І туру Конкурсу з 
методики навчання природничо-математичних дисциплін за секціями:

-  методика навчання математики;
-  методика навчання фізики;
-  методика навчання природничих наук;
-  методика навчання хімії;
-  методика навчання біології;
-  методика навчання географії.
Кількість учасників не повинна перевищувати більше ніж три роботи на 

кожну секцію від кожного закладу вищої освіти.

Термін проведення II туру Конкурсу 14-15 квітня 2022 р.

1 етап — подання конкурсних робіт до 15 лютого 2022 р.
2 етап -  рецензування конкурсних робіт до 14 березня 2022 р.
3 етап — оприлюднення рейтингового списку робіт до ЗО березня 2022 р.
4 етап -  проведення підсумкової конференції -  14-15 квітня 2022 р.

Роботи повинні бути оформлені відповідно до вимог «Положення про 
проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 18.04.2017 № 605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
15.05.2017 за № 620/30488.

До ЗО березня 2022 р. на вебсайті наукового порталу Університету 
(https://nauka.udpu.edu.ua, розділ Конкурси) буде оприлюднено відомості про

https://nauka.udpu.edu.ua


порядок проведення підсумкової конференції, рейтинговий список 
запрошених для участі у конференції та їхні наукові роботи.

На адресу закладів вищої освіти будуть направлені листи-загірошення 
авторам наукових робіт для участі у підсумковій науково-практичній 
конференції.

Ознайомитися з програмою Конкурсу та порядком його проведення 
можна на офіційній вебсторінці факультету фізики, математики та 
інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини (https://fmf.udpu.edu.ua, розділ Наука).

За додатковою інформацією звертатися до оргкомітету Конкурсу за 
електронною адресою konlcurs_mnpmd@udpu.edu.ua, а також за телефонами: 
(097)-516-85-65 -  Махомета Тетяна Миколаївна, сгіівголова галузевої 
конкурсної комісії, декан факультету фізики, математики та інформатики, 
кандидат педагогічних наук, доцент; (098)-937-38-70 -  Возносименко Дарія 
Анатоліївна, секретар галузевої конкурсної комісії, доктор філософії; 
(096)-916-93-99 -  Ткачук Галина Володимирівна, заступник декана факультету 
фізики, математики та інформатики з наукової роботи, доктор педагогічних 
наук, доцент.

Прохання до всіх учасників II туру Конкурсу: у відомостях про автора 
(авторів) та наукового керівника обов’язково вказувати електронні адреси і 
номери мобільного телефону (для зручності контактування) та надавати 
прізвища, імена, по батькові студентів та наукових керівників згідно 
паспортних даних, не допускати помилок, скорочень у написанні назви 
закладу вищої освіти. Ці відомості подаються в окремому заклеєному конверті 
та надсилаються разом з науковою роботою.

Сподіваємося на плідну співпрацю!

Оргкомітет Всеукраїнського Конкурсу

https://fmf.udpu.edu.ua
mailto:konlcurs_mnpmd@udpu.edu.ua

