
 
 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО 

 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ  

МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ  

для участі в конференції 

«Єдність України в контексті окупованих територій» 

 

І. Загальні положення 
 
1. Це Положення визначає порядок організації та проведення       

Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих дослідників (далі –        
Конкурс), учасників Конкурсу, вимоги до наукових робіт, визначення та         
нагородження переможців, фінансування Конкурсу. 

2. Всеукраїнський конкурс наукових робіт проводиться Громадською      
спілкою «Аналітичний центр Українського католицького університету» за       
підтримки Канадського Фонду підтримки місцевих ініціатив (Canada Fund for         
Local Initiatives (CFLI) у рамках проєкту «Єдність України в контексті          
окупованих територій» і передбачає відбір учасників для участі в         
науково-практичній конференції (8-9 липня 2021 р.) та публікації матеріалів.         
Переможці конкурсу будуть запрошені до участі у якості спікерів у щорічній           
підсумковій міжнародній конференції UCU Global у грудні 2021 р. за участі           
експертів міжнародного рівня.  

3. Конкурс проводиться з метою заохочення та підтримки молодих        
дослідників, які займаються темою окупованих регіонів Донецької та        
Луганської областей та Автономної республіки Крим. 

4. Контроль за організацією, проведенням та дотриманням вимог       
цього Положення здійснює Організаційний комітет. Персональний склад       
Організаційного комітету затверджується наказом керівника ГС      
«Аналітичний центр УКУ». 

5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних       
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних         
даних». 

 
 



II. Учасники Конкурсу 
 
1. У Конкурсі можуть брати участь особи, які навчаються в 

українських закладах вищої освіти на програмі освітнього рівня магістр, на 
третьому освітньо-науковому рівні (PhD програми), а також молоді 
дослідники віком до 35 років (далі – учасники). 

2. Учасники беруть участь у Конкурсі тільки індивідуально. 
3. Учасники Конкурсу є відповідальними за достовірність      

інформації, поданої у науковій роботі, та гарантують авторство. 
4. Всі виключні майнові права інтелектуальної власності на проекти,        

подані учасниками на конкурс, належать ГС «Аналітичний центр УКУ». 
 

 
 

III. Організація та проведення Конкурсу 
 

1. Конкурс проводиться у три етапи. 
 

І етап. Прийом заявок та наукових робіт на Конкурс триває з 1 березня             
до 30 квітня 2021 року (включно).  

Щоб взяти участь, надсилайте заявку та наукову роботу, перейшовши         
за посиланням: http://bit.ly/ucuglobal2021  

Кінцевий термін подачі – 30 квітня поточного року (18:00).  
 
ІІ етап. Конкурсний відбір триватиме з 1 травня по 20 червня 2021            

року. Конкурсна комісія оцінює роботи та відбирає найкращі для участі у           
літній науково-практичній конференції у Києві (на базі Київського центру         
УКУ) та публікації матеріалів конференції.  

 
ІІІ етап. Проведення літньої науково-практичної конференції 8-9 липня        

2021 року у Києві (на базі Київського центру УКУ), де відбудеться           
презентація наукових робіт, за результатами якої конкурсна комісія        
визначить переможців, які отримають заохочувальні призи та запрошення до         
участі в щорічній підсумковій міжнародній конференції UCU Global у грудні          
2021 за участі експертів міжнародного рівня (у м. Київ). 

  
2. Усі питання, які виникають в учасників щодо організації та         

проведення Конкурсу, Організаційний комітет приймає на електронну адресу        
ucu_global@ac.ucu.edu.ua. Відповіді на ці питання будуть дані під час         
відео-конференції Організаційного комітету, про дату і час якої буде         
повідомлено на адресу електронної пошти, зазначену під час реєстрації.         

http://bit.ly/ucuglobal2021
mailto:ucu_global@ac.ucu.edu.ua


Запис Відео-конференції Організаційного комітету буде розміщено на сайті        
https://ac.ucu.edu.ua/ 

3. Оцінювання робіт та визначення переможців Конкурсу здійснює       
Конкурсна комісія у складі 5-ти людей, що представляють різні сфери          
діяльності та не мають афіліації з Аналітичним центром УКУ. До її складу            
можуть входити наукові, науково-педагогічні працівники, представники      
громадських організацій та інші особи, які мають відповідні компетенції.  

4. За результатами оцінювання після ІІ етапу Конкурсу формується        
рейтинговий список наукових робіт (далі – рейтинговий список), який         
оприлюднюється 21 червня. Із цим списком можна буде ознайомитись на          
сайті Аналітичного центру УКУ та офіційній сторінці Аналітичного центру         
УКУ у Фейсбук. 

5. Результати І і ІІ етапів Конкурсу повідомляються всім учасникам          
листом на адресу електронної пошти, зазначену під час реєстрації, і          
розміщуються на сайті https://ac.ucu.edu.ua/ 

6. Авторам відповідних наукових робіт, що пройшли відбір після ІІ         
етапу, Організаційна комісія надсилає запрошення на електронну пошту        
автора для участі у ІІІ етапі – літній науково-практичній конференції для           
наукової доповіді та захисту роботи. 

7. Якщо Учасник не має можливості приїхати для участі у літній          
науково-практичній конференції, допускається його участь з використанням       
телекомунікаційних засобів у режимі відеоконференції. 

8. За рішенням Організаційної комісії літня науково-практична      
конференція також може бути проведена у режимі відеоконференції. 

 
 

III. Вимоги до наукових робіт  
 
1. На Конкурс подаються наукові роботи з гуманітарних та        

суспільних наук, пов’язаних з тематикою Конкурсу. Основні тематичні        
напрямки, за яким приймаються наукові роботи: 

● Бути сусідами, співпраця та інтеграція ВПО з місцевим        
населенням;  

● Жінки в конфлікті;  
● Соціальні та економічні впливи та перспективи розвитку       

територій, що постраждали від конфлікту; 
● Культура як інструмент безпеки в контексті окупованих       

територій. 

 
2. Роботи приймаються виключно українською мовою. 

https://ac.ucu.edu.ua/
https://ac.ucu.edu.ua/


3. Наукові роботи мають бути виконані учасниками Конкурсу       
самостійно, з дотриманням норм академічної доброчесності та не повинні         
містити плагіату.  

4. Робота не повинна бути опублікованою раніше в ЗМІ чи інших          
друкованих чи електронних джерелах. 

5. Обсяг наукової роботи не повинен перевищувати 7 сторінок        
формату А4 (Times New Roman 14; міжрядковий інтервал – 1,5; формат − MS             
Word. Всі поля – 2 см). Малюнки, таблиці та інші графічні зображення            
оформлюються окремим додатком. 

6. У разі недотримання вимог, наукова робота не розглядатиметься. 
 
 

 VI. Критерії оцінювання 
 

1. При оцінюванні наукових робіт Конкурсна комісія враховуватиме:        
актуальність, відповідність назви проекту його суті, обґрунтованість       
висновків, релевантність методології наукового дослідження, прикладний      
характер дослідження та презентацію дослідження на Конференції, якщо        
Учасника буде рекомендовано для участі у третьому етапі Конкурсу. 

2. Під час презентації на Конференції учасник повинен відобразити:         
мету, завдання, методи дослідження, аналіз проблеми, що вирішується,        
висновки. 

3. Наукові роботи, що не відповідають тематиці Конкурсу, оформлені з          
порушенням цих вимог або надіслані після встановлених термінів, до участі          
у Конкурсі не допускаються. 

 
 

V. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 
 
1. Після проведення літньої науково-практичної конференції     

Конкурсна комісія підбиває підсумки ІІ та ІІІ етапів Конкурсу та приймає           
рішення про визначення переможців Конкурсу. 

2. Переможці Конкурсу визначаються за загальною сумою балів,       
набраних на ІІ і ІІІ етапах Конкурсу 

Перше місце присуджується учаснику, який набрав найбільшу кількість        
балів у рейтинговому списку, складеному за результатами ІІ і ІІІ етапів           
Конкурсу. Присуджується також другі та треті місця відповідно.        
Визначається одне перше, два других та два третіх місця. Автор наукової           
роботи, який не брав участі у літній науково-практичній конференції, не          



може бути переможцем. 
3. Переможці за результатами ІІ етапу Конкурсу нагороджуються       

сертифікатами учасників, запрошуються до участі в ІІІ етапі Конкурсу,         
наукові роботи публікуються у вигляді збірника матеріалів конференції. 

4. Переможці Конкурсу (за результатами ІІ і ІІІ етапів Конкурсу)         
отримують сертифікати переможців, запрошуються до участі до участі в         
річній підсумковій міжнародній конференції UCU Global у грудні 2021, а          
також їм зараховується стажування в Аналітичному центрі УКУ. 

5. Учасники визнають результати Конкурсу. Апеляції не передбачені. 
 
 

VI. Фінансування Конкурсу 
 
1. Витрати на проведення І етапу Конкурсу, тобто на пересилання робіт           

здійснюються Учасниками. І етап конкурсу передбачає виключно       
пересилання робіт в електронному вигляді.  

2. Матеріально-технічне забезпечення ІІ етапу Конкурсу, проведення       
літньої науково-практичної конференції, здійснюються ГС «Аналітичний      
центр УКУ» у рамках проєкту «Єдність України в контексті окупованих          
територій» за підтримки Канадського Фонду підтримки місцевих ініціатив        
(Canada Fund for Local Initiatives (CFLI)) та інших джерел, не заборонених           
законодавством України. 

3. Витрати на відрядження переможців ІІ туру Конкурсу на літню          
науково-практичну конференцію здійснюються ГС «Аналітичний центр УКУ»       
у рамках проєкту «Єдність України в контексті окупованих територій» за          
підтримки Канадського Фонду підтримки місцевих ініціатив (Canada Fund for         
Local Initiatives (CFLI)) та інших джерел, не заборонених законодавством         
України. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ 
 
 

«НАЗВА НАУКОВОЇ РОБОТИ» 
 
1. Анотація англійською мовою (обсяг – до 300 слів) 
2. Текст наукової роботи 
 
Обов’язкові елементи наукової роботи: 
- вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із           

важливими науковими чи практичними завданнями; виділення невирішених       
раніше частин загальної проблеми; 

- мета та завдання; 
- виклад основного матеріалу; 
- висновки і перспективи подальших розвідок; 
- додатки (за наявності). 
 
3. Список використаної літератури в кінці тексту (подається в        

алфавітному порядку). Оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015. «Інформація        
та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила        
складання» (зі змінами і доповненнями 2017 р.). 

 
Посилання на джерела посторінкові. Оформлення посторінкових      

посилань – згідно з ДСТУ 8302:2015. «Інформація та документація.         
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (зі        
змінами і доповненнями 2017 р.). 

 
 
 


