
ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ  

ДЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ   

«ЗДОРОВА ДИТИНА – ЗДОРОВА НАЦІЯ» 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського творчого  

конкурсу студентських наукових робіт «Здорова дитина – здорова нація» (далі – Конкурс), 

завдання Конкурсу, вимоги до наукових робіт, подання та розгляд апеляцій, визначення та 

нагородження переможців, фінансування Конкурсу. 

2. Конкурс проводиться щороку 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, пошуку нових 

засобів, форм і методів формування в дітей здоров’язбережувальної компетентності, 

стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними 

технологіями. 

2.1. Конкурс проводиться за наступними напрямами: 

 Формування здоров'язбережувальної компетентності дітей. 

 Формування в дітей спрямованості на здоровий спосіб життя. 

 Формування в дітей ціннісного ставлення до здоров’я. 

 Формування в дітей культури  здорового способу життя. 

 Робота з батьками щодо забезпечення здорового способу життя дітей. 

 Психологічні аспекти здоров’язбереження дітей. 

 Здоров’язбережувальні технології в 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. 

 

3. У Конкурсі можуть брати участь здобувачі освіти, які навчаються за освітніми ступенями 

«бакалавра», «магістра» (далі – студенти) в закладах вищої освіти України незалежно від 

форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що 

навчаються в цих закладах, студенти ЗВО інших країн. 

 Конкурс проводиться за такими спеціальностями: 

– 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. 

 

4. Організатором і засновником Конкурсу є Глухівський національний педагогічний 

університет імені Олександра Довженка (далі – Глухівський НПУ ім. О. Довженка). 

5. Співорганізаторами Конкурсу є Державна наукова установа «Інститут модернізації 

змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, Інститут педагогіки НАПН України. 

6. Контроль за організацією, проведенням та дотриманням вимог цього Положення 

здійснює Організаційний комітет. 



7. Конкурс оголошується наказом ректора Глухівського НПУ ім. О.Довженка, в якому 

визначаються склад організаційного комітету, склад журі, строки та регламент проведення 

Конкурсу. 

8. Переможців конкурсів визначають в особистій першості. 

9. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється відповідно 

до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

 

 

ІІ. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 

- виявлення обдарованої молоді і створення умов для її самореалізації; 

- сприяння формуванню в умовах євроінтеграції творчого покоління молодих науковців та 

практиків для різних галузей суспільного життя; 

- популяризація досягнень науки та новітніх технологій; 

- надання можливостей студентській молоді презентувати творчі роботи наукового 

характеру, присвячені дослідженню проблем формування здоров’язбережувальної 

компетентності дітей, зміцнення їх здоров’я, попередженню шкідливих звичок тощо  з метою 

забезпечення сталого розвитку українського суспільства; 

- розповсюдження ідей здорового способу життя, культури здоров’я, виховання здорового 

покоління; 

- розвиток і підтримка учасниками конкурсу цінностей здорового способу життя; 

- сприяння вихованню розуміння цінності здоров’я; 

- створення умов для розвитку творчих здібностей; 

- розвиток свідомості і соціальної активності. 

 

ІІІ. ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ РОБІТ 

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів. 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 в 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 

закладів вищої освіти. 

3. 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 надається окремим файлом в текстовому редакторі MS Word (можливі 

розширення rtf, doc, docx).  

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

додатку 1. 

 

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). 

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0620-17#n99


Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка вул. 

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

5. Роботи виконуються українською мовою. 

 

ІV. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 
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 е-mail: 

kdo_gnpu@ukr.net 
1. Конкурс проводиться в два етапи.  

1-й етап (відбірковий) – з 01 квітня до 01 травня 2023 року. 

На відбірковому етапі оцінювання робіт, поданих на ІІ тур Конкурсу, здійснює 

оргкомітет та журі Конкурсу шляхом рецензування. Результати відбіркового етапу Конкурсу 

та запрошення до участі у фінальному етапі повідомляються всім учасникам листом на 

електронну адресу, зазначену під час реєстрації не пізніше 03 травня 2023 р. і розміщуються 

на сайті університету за покликанням: 

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

studentskoi-molodi-zdorova-dytyna-zdorova-natsiia 

  

2-й етап (фінальний) – 17 травня 2023 р. Публічний дистанційний захист робіт у 

формі підсумкової науково-практичної конференції (за дистанційними технологіями) у 

Глухівському НПУ ім. О. Довженка. 

 

1. Для організації та проведення ІІ туру Конкурсу в Глухівському НПУ ім. О.Довженка 

створюється оргкомітет та журі, персональний склад затверджується наказом ректора 

Глухівському НПУ ім. О.Довженка  

Документація з проведення ІІ етапу Конкурсу зберігається в Глухівському НПУ 

ім. О. Довженка протягом трьох років. 

2. До складу оргкомітету та журі входять фахівці, вчені та експерти з конкурсного 

напряму, наукові, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти тощо. 

2.1. Оргкомітет виконує такі функції: 

– проводить організаційну роботу з підготовки і проведення Конкурсу; 

– визначає напрями, теми, номінації і строки, розробляє правила (положення) 

проведення Конкурсу та ознайомлює з ними учасників; 

– визначає склад журі та апеляційної комісії, а також, за потреби, вносить зміни до них; 

– проводить оцінювання робіт, поданих на ІІ тур Конкурсу, шляхом рецензування 

(додаток 3). Одна робота рецензується двома рецензентами. 

– затверджує спільно із журі підсумкове рішення про результати проведення Конкурсу; 

– складає звіт про проведення Конкурсу. 

3. До складу журі входять фахівці, вчені та експерти з конкурсного напряму, наукові, 

науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти тощо. Кількість членів журі не 

повинна перевищувати третини кількості учасників. 

3.1. Журі веде реєстр робіт з метою виключення можливості повторного подання їх на 

Конкурс. 

3.2. До складу журі фінального етапу Конкурсу можуть входити працівники однієї 

установи або закладу освіти в кількості не більше 30% загальної кількості членів журі. 

3.3. Журі виконує такі функції: 

– розробляє завдання, критерії оцінювання тощо; 

– оцінює роботи, виступи учасників; 

– визначає переможців та рекомендує їх до нагородження, складає відповідні 

протоколи. 

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=Eh352h0wJP870ueXnWic07
https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=Eh352h0wJP870ueXnWic07
http://gnpu.edu.ua/index.php/ua/nauka/konkursy/vseukrainskyi-tvorchyi-konkurs-dlia-studentskoi-molodi-zdorova-dytyna-zdorova-natsiia
http://gnpu.edu.ua/index.php/ua/nauka/konkursy/vseukrainskyi-tvorchyi-konkurs-dlia-studentskoi-molodi-zdorova-dytyna-zdorova-natsiia


4. Роботи не подаються на рецензування до закладів вищої освіти, в яких навчаються їх 

автори. 

5. За результатами рецензування формується рейтинговий список наукових творчих 

робіт (далі – рейтинговий список), який оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

Глухівського НПУ ім. О.Довженка. 

6. Якщо під час рецензування наукової роботи буде виявлено ознаки академічного 

плагіату, журі окремо розглядає це питання і своїм рішенням: 

- підтверджує факт академічного плагіату та не допускає відповідну роботу до участі в 

Конкурсі з повідомленням учасника та конкурсної комісії відповідного закладу вищої освіти 

про цей факт; 

- не підтверджує факт академічного плагіату і допускає відповідну роботу до подальшої 

участі в Конкурсі. 

7. Журі на своєму засіданні (за наявності не менше 2/3 його складу) на підставі 

рецензій приймає рішення щодо визначення наукових робіт, автори яких запрошуються на 

підсумкову науково-практичну конференцію. Рішення журі приймається більшістю від його 

затвердженого складу. За рівної кількості голосів членів журі голос голови є вирішальним. 

Засідання журі фіксується в протоколі (додаток 4). 

8. Авторам відповідних наукових робіт галузева конкурсна комісія надсилає 

запрошення (зокрема і на електронну пошту автора) для участі у підсумковій науково-

практичній конференції (не пізніше, ніж за два тижні до дати її проведення) для наукової 

доповіді та захисту роботи. 

V. ОЦІНКА КОНКУРСНИХ РОБІТ 

Критерії оцінки робіт: 

– актуальність;  

– новизна та оригінальність ідей;  

– використані методи дослідження;  

– теоретичні наукові результати; 

– практична спрямованість результатів; 

– рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації; 

– ступінь самостійності роботи; 

– якість оформлення; 

– публікації автора (авторів). 

 

При оцінюванні презентації та захисту робіт ураховуються: 

– володіння матеріалом; 

– чіткість, логічність та аргументованість викладення матеріалу; 

– здатність вести діалог та відповідати на поставлені запитання. 

 

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

Зміст творчих робіт має відображати власну позицію автора з викладом своїх думок, 

ідей, поглядів на проблему. Робота повинна мати науковий характер і орієнтуватися на 

інноваційні аспекти здоров’язбереження.  

Оргкомітет та журі буде оцінювати інтелектуальний внесок автора, його авторські ідеї, 

спосіб вирішення проблеми і процес мислення. 

Важливо, щоб автор мав свою власну думку і погляд на питання і проблеми, які вже 

відомі. 

Результати І етапу (відбіркового) Конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка до 

03 травня 2023 р. 



ІІ етап (фінальний) відбудеться 17 травня 2023 р. у вигляді публічного дистанційного 

захисту робіт у формі підсумкової науково-практичної конференції (за дистанційними 

технологіями) у Глухівському НПУ ім. О. Довженка. 

Після проведення підсумкової науково-практичної конференції галузева конкурсна 

комісія підбиває підсумки Конкурсу та приймає рішення про визначення переможців 

Конкурсу, 

Роботи переможців Конкурсу оприлюднюються на веб-сайті. 

Після проведення підсумкової науково-практичної конференції журі підбиває підсумки 

ІІ туру Конкурсу та приймає рішення про визначення переможців Конкурсу, загальна 

кількість яких не може перевищувати 25 % від загальної кількості авторів наукових робіт, та 

нагороджує їх дипломами: І ступеня – до 20 %, ІІ ступеня – до 30 %, ІІІ ступеня – до 50 %. 

Автор наукової роботи, який не брав участі в підсумковій науково-практичній 

конференції, не може бути нагороджений дипломом. 

 

VIІ. АПЕЛЯЦІЯ 

1. Для забезпечення об’єктивного проведення ІІ туру Конкурсу в Глухівському НПУ 

ім. О.Довженка створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої затверджуються 

наказом ректора університету. 

2. Апеляційна комісія працює протягом усієї конкурсної частини фінального етапу і 

присутня при підбитті підсумків. 

3. Членами апеляційної комісії призначаються представники Глухівського НПУ 

ім. О.Довженка, інших закладів вищої освіти та установ (за згодою). Кількість представників 

Глухівського НПУ ім. О.Довженка в апеляційній комісії не повинна перевищувати 1/3 її 

складу. 

4. Учасники мають право ознайомитись з попередніми результатами участі в Конкурсі 

до підбиття остаточних підсумків. 

5. Учасники Конкурсу можуть протягом п’яти календарних днів після оприлюднення 

рейтингового списку подати заяву в письмовій формі апеляційній комісії щодо необ’єктивної 

оцінки їхньої роботи. В заяві учасник зазначає причину апеляції. 

6. Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви ухвалює 

рішення, що фіксується в протоколі засідання апеляційної комісії Конкурсу (додаток 5) та 

надає його заявнику. 

7. Забороняється втручання наукових керівників, батьків учасників та інших осіб у 

процедуру проведення Конкурсу та розгляду апеляцій.  

Рішення апеляційної комісії враховується журі під час підбиття остаточних підсумків 

Конкурсу. 

 

VІІІ. ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ 

1. Витрати на пересилання робіт до Глухівського НПУ ім. О.Довженка здійснюються за 

рахунок закладів вищої освіти. 

2. Матеріально-технічне забезпечення ІІ туру Конкурсу, витрати на рецензування робіт 

та проведення підсумкової науково-практичної конференції здійснюються за рахунок 

Глухівського НПУ ім. О.Довженка та інших джерел, не заборонених законодавством 

України. 
  



Додаток 1 

 

                                                                                 ШИФР: «дитячий світ» 

 

Всеукраїнський творчий конкурс для студентської молоді  

«Здорова дитина – здорова нація» 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТА  

за напрямом  

«Формування здоров`язбережувальної компетентності дітей» 

 

на тему:  «МОНІТОРИНГ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

2023 



 

Додаток 2 

ВІДОМОСТІ  

про автора (авторів) та наукового керівника творчого конкурсу  

для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація» 

 

 «________________________________» 

 (шифр) 

 

Автор                                                     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  вищого навчального закладу) 

 

 

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


Додаток 3 

РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову творчу роботу ______________________________________ ,  

представлену на Всеукраїнський творчий конкурс для студентської молоді  

«Здорова дитина – здорова нація» 

№ Характеристики та критерії оцінки рукопису 

 

Рейтингова 

оцінка. 

Максимальна 

кількість балів 

(за 100- 

бальною 

шкалою) 

Бали 

1.  Актуальність проблеми  10  

2.  Новизна та оригінальність ідей  15  

3.  Використані методи дослідження  15  

4.  Теоретичні наукові результати 10  

5.   Практична направленість результатів 

(документальне підтвердження впровадження 

результатів роботи) 

20  

6.  Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

5  

7.  Ступінь самостійності роботи 10  

8.  Якість оформлення 5  

9.   Наукові публікації 10  

10.  Недоліки роботи (пояснення зниження 

максимальних балів у пунктах 1-9): 

  

10.1    

10.2    

10.3    

…    

Сума балів  

 

Загальний висновок 

__________________________________________________________________ 

(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції) 

 

 

 

Рецензент ________________________________________________________ 

(підпис) (П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь) 

 

 

__________ ___________________ 20____ року 

                            М.П. 



Додаток 4 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

журі Всеукраїнського творчого конкурсу для студентської молоді   

«Здорова дитина – здорова нація» 

від ____ ___________ 202_ року 

 

 

Журі забезпечила рецензування ____ творчих робіт , що надійшли із____ 

закладів вищої освіти. 

 

На підсумковій науково-практичній конференції виступило ____здобувачів вищої 

освіти із _____ закладів вищої освіти. 

 

На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-практичної 

конференції журі вирішило визнати переможцями Конкурсу та нагородити: 

 

 

Диплом І 

ступеня, ІІ 

ступеня, 

ІІІ ступеня 

(потрібне 

зазначити 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

здобувача 

вищої 

освіти 

(повністю) 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

(повністю), посада 

наукового 

керівника 

Найменування 

закладу вищої 

освіти (повністю) 

1 2 3 4 

 

 

 

Голова журі:     ________ ______________________ 
(підпис) (місце роботи, посада, прізвище та ініціали) 

 

 

Члени журі:     ________ ______________________ 
(підпис) (місце роботи, посада, прізвище та ініціали) 

 

____________________________ 
(підпис) (місце роботи, посада, прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

  



Додаток 5 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

апеляційної комісії  

Всеукраїнського творчого конкурсу для студентської молоді   

«Здорова дитина – здорова нація» 

 

 

від ____ ___________ 202_ року 

 

Апеляційна комісія розглянула творчу роботу здобувача вищої освіти 

________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

відповідно до його заяви від _______ 20____ та вирішила визнати, що конкурсна робота 

здобувача вищої освіти_________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

_____________________________________________________________________________ 

(рішення апеляційної комісії) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Голова апеляційної комісії ___________ ________________________ 
(підпис) (прізвище, ініціали) 

Члени апеляційної комісії: ___________ _________________________ 
(підпис) (прізвище, ініціали) 

      __________ _________________________ 
(підпис) (прізвище, ініціали) 

 


