
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА 
41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, 

E-mail: gnpuoffice@gmail.com Телефон: +38(05444) 2-34-27; Факс: +38(05444) 2-34-74 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

ДЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

«ЗДОРОВА ДИТИНА – ЗДОРОВА НАЦІЯ» 

 
Відповідно до Положення про студентські професійні творчі конкурси, турніри, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.09.2016 № 1150, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.10.2016 за № 1358/29488 та з метою залучення 

студентської молоді до активної науково-дослідної та творчої діяльності, розширення контактів 

студентства, започатковано Всеукраїнський творчий конкурс для студентської молоді «Здорова 

дитина – здорова нація» (далі – Конкурс) – це конкурс творчих робіт зі змістом, з метою 

створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової 

та творчої роботи студентів, підвищення рівня їхньої компетентності щодо сучасних технологій 

здоров’язбереження, пошук нових засобів, форм і методів формування у дітей 

здоров’язбережувальної компетентності стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, 

оволодіння ними інноваційними технологіями. 

Конкурс проводиться дистанційно. 

 

Конкурс проводиться за наступними напрямами: 

 Формування здоров`язбережувальної компетентності дітей. 
 Формування у дітей спрямованості на здоровий спосіб життя. 
 Формування у дітей ціннісного ставлення до здоров`я. 
 Формування у дітей культури здорового способу життя. 
 Робота з батьками щодо забезпечення здорового способу життя дітей. 
 Психологічні аспекти здоров`язбереження дітей. 
 Здоров`язбережувальні технології у закладах освіти. 
 Попередження шкідливих звичок у дітей. 
 Здоров`язбережувальне середовище і діти. 
 Профілактична робота в закладах освіти. 
 Народні традиції здоров`язбереження. 
 Вплив засобів масової інформації на формування здоров`язбережувальної 

компетентності дітей. 
 Вплив середовища на формування здоров`язбережувальної компетентності дітей. 
 Комп`ютерна (гаджетна) залежність дітей і способи її подолання. 
 Здоров’язбережувальна діяльність в умовах інклюзивної освіти. 

 
У Конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем 

бакалавра, магістра (далі – студенти) у закладах вищої освіти 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. 

Конкурс проводиться для здобувачів ОС «бакалавр», «магістр», таких спеціальностей: 

– 012 Дошкільна освіта; 
– 013 Початкова освіта; 

– 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями); 

– 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); 

– 016 Спеціальна освіта; 

– 017 Фізична культура і спорт. 
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З детальною інформацією щодо вимог до оформлення студентських наукових робіт можна 

ознайомитись у додатку 1 та у Положенні до конкурсу за посиланням: http://new.gnpu.edu.ua/uk/, 

Зареєструватись можна в гугл-формі за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1CAG7NY0XneH1WW3fopBfI8RoV3Vst8BJreKfhGqrtso/edit 
 

Конкурс проводиться в два етапи: 
Етапи, терміни Зміст етапів 

І етап– підготовчий 

з 01 грудня 2021 р. по 03 
лютого 2022 р. 

Відбір робіт проводиться у закладах вищої освіти відповідно до рішень 

вчених рад. За підсумками першого етапу конкурсу кращі роботи 

направляють до оргкомітету в електронному (на адресу: 

kdo_gnpu@ukr.net) та друкованому вигляді. 
Роботи надсилаються з 24 січня по 10 лютого 2022 року. 
УВАГА!!! Терміни прийому робіт продовжено до 25 лютого у зв′язку 
пандемією COVID-19.  

ІІ етап складається з 2-х 

турів: 
1- й (відбірковий) тур – з 03 

лютого по 15 березня 2022 

року. 

 

 

2- й тур –12 квітня 

2022 р. 

Рецензування робіт, висвітлення їх на сайті Глухівського НПУ ім. 

О. Довженка. 

Результати відбіркового туру Конкурсу та запрошення до участі у 

фінальному турі повідомляються всім учасникам листом на 

електронну   адресу,   зазначену   під   час   реєстрації   не   пізніше 

23 березня 2022 р. і розміщуються на сайті університету за 

посиланням: http://new.gnpu.edu.ua/uk/. 
 

Публічний дистанційний захист робіт у формі підсумкової науково- 

практичної конференції (за дистанційними технологіями) у 

Глухівському НПУ ім. О. Довженка. 

Увага! Конкурс проводиться дистанційно. Для забезпечення прозорості оцінювання робіт, 

рецензії та результати оцінювання виставляються на офіційній сторінці Конкурсу під шифром і 

паролем учасника. Оприлюднення особистих даних учасників передбачає лише по закінченню 

оцінювання робіт. 

Детальніша інформація про Конкурс – на сайті університету: http://new.gnpu.edu.ua/ 

 

Прохання до всіх учасників ІІ туру Конкурсу: у супровідних документах обов’язково 

вказувати електронну адресу і номер мобільного телефону (для зручності контактування) та 

надавати прізвища, імена, по батькові студентів та їх наукових керівників згідно паспортних даних, 

не допускати помилок, скорочень у написанні назви ЗВО. 

 

Критерії оцінювання робіт: 

 

1. Актуальність проблеми(до 5 балів). 

Актуальність має бути підтверджена сучасними науковими документами, працями, 

аналізом останніх досліджень українських і зарубіжних учених. Оцінці підлягає, у тому 

числі, і вміння виділити суперечності. 

2. Новизна та оригінальність ідей (до 20 балів). 

Оцінюється авторська пропозиція розв’язання обраної проблеми дослідження. 

3. Використані методи дослідження (їх новітність, відповідність обраній проблемі 

дослідження) (до 10 балів). 

Комплекс методів, використаний автором, має бути адекватним поставленим 

завданням і відповідати експериментальному характеру роботи. Оцінюється: опис 

результатів використання всіх заявлених методів дослідження; якісний і кількісний 

аналіз отриманих емпіричних даних; повнота представлення констатувального та 

інших етапів експерименту, підтверджених емпіричними даними (наприклад, 

дитячими або студентськими роботами, заповненими опитувальниками тощо). 

4. Аналіз теоретичних наукових результатів роботи (до 10 балів). 

Результати теоретичного аналізу має бути подано не лише реферативно, але й 

супроводжуватися порівняннями, узагальненнями, висновками автора, проілюстровано 

таблицями, схемами в тексті роботи або додатках. 

5. Практична значимість результатів (документальне підтвердження впровадження 

http://new.gnpu.edu.ua/uk/
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https://mail.ukr.net/desktop%23sendmsg/f%3Dto%3DEh352h0wJP870ueXnWic07
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результатів роботи) (до 10 балів). 



Методична пропозиція, презентація передового та власного досвіду може бути 

максимально оцінена 10 балами. До 5-ти балів конкурсант/ка може отримати за 

наявність документального підтвердження впровадження результатів роботи: одна 

довідка про впровадження – 2 бали, дві довідки – 4 бали, три і більше довідок – 5 балів. 

6. Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації (використання 
сучасної та зарубіжної літератури) (до 5 балів). 

Джерельна база має характеризуватися різноманітністю та достатньою повнотою: 

не менше 30-ти джерел, наявність вітчизняних і зарубіжних джерел останніх років, 

останніх документів у галузі освіти з посиланнями в тексті роботи. 

7. Ступінь самостійності роботи (підтверджений довідкою перевірки роботи на 

дотримання академічної доброчесності) (до 10 балів). 

За критерій самостійності роботи приймається показник рівня унікальності тексту у 
відсотках, отриманий за допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат 

«Unichek» або/та «Strikeplagiarism 

8.   Якість оформлення конкурсної роботи (відповідність вимогам) (до 5 балів). 

Ураховується відповідність оформлення роботи вимогам, розміщеним у додатку 1. 

                   9.   Наукові публікації (наявність, рівень публікації) (до 10 балів). 
Наявність однієї публікації з теми дослідження оцінюється до 3 балів, двох 

публікацій – до 6 балів, трьох – до 9 балів, чотирьох і більше – до 10 балів. 

 

Контактні телефони: 

 

Хлус Наталія Олександрівна, відповідальний секретар, телефон: 0997742882 

 

Бажаємо успіху! 

 

Оргкомітет Всеукраїнського Конкурсу 



Додаток 1 
 

 

ВИМОГИ 

ДО ОФОРМЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ 

 
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 і нижнє - по 20 мм; 

- наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва 

роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел та анотацію, в якій 

зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну 

характеристику роботи; 

- у роботі обов’язково мають бути посилання на джерела інформації в разі використання ідей, 

тверджень, відомостей, отриманих іншими особами; 

- загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та 

переліку використаних джерел; 

- кожна робота представляється окремим файлом в текстовому редакторі MS Word (можливі 

розширення rtf, doc, docx). 

- Разом з роботою, але в окремому запечатаному конверті (пакеті) під тим самим шифром, 

надсилаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також за наявності 

копії патентів, наукових статей автора (авторів) тощо (додаток 2). 

4. Роботи надсилаються в зброшурованому вигляді (на адресу: Науковий відділ Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка вул. Києво-Московська, 

24, м. Глухів 41400) та в електронному варіанті на E-mail: kdo_gnpu@ukr.net 

5. Роботи надсилаються з 24 січня по 10 лютого 2022 року. 

6. Роботи виконуються українською мовою. 

7. До роботи обов’язково додається довідка про проходження антиплагіату. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0620-17#n99
https://mail.ukr.net/desktop%23sendmsg/f%3Dto%3DEh352h0wJP870ueXnWic07


Додаток 2 

ВІДОМОСТІ 

про автора (авторів) та наукового керівника творчого конкурсу 

для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація» 

 

« » 

(шифр) 

 
Автор(автори) Науковий керівник 

1. Прізвище    1. Прізвище     

2. Ім’я (повністю)    2. Ім’я (повністю)     

3. По батькові (повністю)   3. По батькові (повністю)      

4. Повне найменування та місцезнаходження 
ЗВО, в якому навчається автор 

4. Місце роботи, телефон, е-mail 

   

 

5. Факультет (інститут)   
 

5. Посада     

6. Курс (рік навчання)   6. Науковий ступінь     

7. Результати роботи опубліковано 
 

 

(рік, місце, назва видання) 

7. Вчене звання     

8. Результати роботи впроваджено 
 

 

(рік, місце, форма впровадження) 

 

9. Телефон, е-mail     

10. Адреса    
 

 

Науковий керівник         
(підпис) (прізвище та ініціали) 

Автор роботи       
(підпис) (прізвище та ініціали) 

Рішенням конкурсної комісії    
(найменування закладу вищої освіти) 

 

 

 

Здобувач вищої освіти рекомендується для участі в 
(прізвище, ініціали) 

ІІ етапі Всеукраїнського творчого конкурсу «Здорова дитина – здорова нація» 
 

 
 

Голова конкурсної комісії        
(підпис) (прізвище, ініціали) 

  20 року 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/54/f467311n119.doc

