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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ IV 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 здобувачі освіти, які навчаються за освітніми ступенями 

«бакалавра», «магістра» 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 закладів вищої освіти інших країн. 

 Конкурс проводиться з 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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Конкурс проводиться у два тури: перший у січні-березні, другий – у квітні-травні 2023 року. 

І тур Конкурсу проходить у закладах вищої освіти з метою відбору кращих наукових робіт для 

участі у ІІ турі Конкурсу.  

Учасники конкурсу повинні до 01 квітня 2023 року заповнити реєстраційну форму за 

покликанням: https://docs.google.com/forms/d/10mswkCuZXi2huQ69n8LsWkIxZBfzZqUvMER5ge-

zHrE/edit#settings або http://surl.li/egrgw 
 

Надіслати роботу до 01 квітня 2023 року в зброшурованому вигляді (на адресу: Науковий 

відділ Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

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

Результати І етапу (відбіркового) Конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка до 03 травня 

2023 р. включно. 

На відбірковому етапі оцінювання робіт, поданих на ІІ тур Конкурсу, здійснюється шляхом 

рецензування. Роботи проходять обов’язкову перевірку на наявність академічного плагіату та 

рівень унікальності тексту. Наукові роботи, рівень унікальності тексту яких складає менше 60 %, 

до конкурсу не допускаються.  

Якщо під час рецензування наукової роботи виявлено ознаки академічного плагіату, журі 

конкурсу окремо розглядає таку наукову роботу і своїм рішенням: 

– підтверджує факт академічного плагіату та знімає наукову роботу з Конкурсу з 

повідомленням учасника та журі І туру конкурсу студентських наукових робіт відповідного 

закладу вищої освіти про цей факт; 

– не підтверджує факт академічного плагіату і допускає наукову роботу до подальшої участі 

у Конкурсі. 

На підставі рецензій та відкритого обговорення наукових робіт журі Конкурсу більшістю 

голосів приймає рішення щодо визначення кращих робіт ІІ туру Конкурсу. 

Авторам кращих наукових робіт журі надсилає запрошення для участі у підсумковій 

науково-практичній онлайн-конференції на платформі Zoom для наукової доповіді та захисту 

роботи у вигляді PowerPoint презентацій. 
 

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. 
 

З детальною інформацією щодо вимог до оформлення студентських наукових робіт можна 

ознайомитись у додатку 1 та у Положенні до конкурсу за покликанням: 

http://gnpu.edu.ua/index.php/ua/nauka/konkursy/vseukrainskyi-tvorchyi-konkurs-dlia-studentskoi-

molodi-zdorova-dytyna-zdorova-natsiia 
 

Прохання до всіх учасників Конкурсу:  

1. у супровідних документах обов’язково вказувати електронну адресу і номер мобільного 

телефону (для зручності контактування); 

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

даних, не допускати помилок, скорочень у написанні назви ЗВО; 

3. обов’язково наявність довідки перевірки роботи на дотримання академічної доброчесності 

програмою «Unichek» або/та «Strikeplagiarism».  
 

Учасникам конкурсу необхідно врахувати, що: 

• для участі у конкурсі приймаються наукові роботи, які раніше не публікувалися; 

• кожен учасник може подати не більше однієї наукової роботи; 

• автори конкурсних робіт і їхні наукові керівники відповідають за якість робіт і дотримання 

академічної доброчесності; 

• участь у конкурсі – безкоштовна. 

Телефон для довідок: 

Хлус Наталія Олександрівна, відповідальний секретар, телефон: 0997742882 
 

Бажаємо успіху! 

Оргкомітет Всеукраїнського Конкурсу  

https://docs.google.com/forms/d/10mswkCuZXi2huQ69n8LsWkIxZBfzZqUvMER5ge-zHrE/edit#settings
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http://gnpu.edu.ua/index.php/ua/nauka/konkursy/vseukrainskyi-tvorchyi-konkurs-dlia-studentskoi-molodi-zdorova-dytyna-zdorova-natsiia


Додаток 1 

 

 

ВИМОГИ  

ДО ОФОРМЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 

 ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ 

 

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 ЗВО. 

 

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); анотацію, в якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику 

дослідження та загальну характеристику роботи; зміст; перелік умовних позначень, символів, 

скорочень, термінів; вступ; основна частина;  висновки; список використаних джерел; додатки (за 

необхідності); 

 

 - 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); 

 

- роботи виконуються українською мовою. 

 

Разом з роботою, 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). 

 

До роботи обов’язково додається довідка про рівень унікальності тексту роботи з зазначенням 

програмного продукту, з використанням якого проводилася перевірка. 

 

 

Титульний аркуш є першою сторінкою, що заповнюється за зразком, наведеним у додатку 3. 

 

 

 

Роботи надсилаються до 01 квітня 2023 року  в зброшурованому вигляді (на адресу: 

Науковий відділ Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка вул. Київська, 24, м. Глухів 41400) та в електронному варіанті на E-mail: 

kdo_gnpu@ukr.net 

 

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=Eh352h0wJP870ueXnWic07


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 IV 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


Додаток 3 

 

                                                                                 ШИФР: «дитячий світ» 

 

Всеукраїнський творчий конкурс для студентської молоді  

«Здорова дитина – здорова нація» 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА НАУКОВА РОБОТА  

за напрямом «Формування здоров`язбережувальної компетентності дітей» 

 

на тему:  «МОНІТОРИНГ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ» 
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