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Проректору з наукової роботи закладу 

освіти 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

про проведення ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності  «Професійна освіта» 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 р. № 1179 

«Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей у 2021/2022 навчальному році» Українську інженерно-педагогічну 

академію було призначено базовим закладом вищої освіти з проведення II-го туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна 

освіта» (далі – Конкурс).  

Запрошуємо здобувачів освіти Вашого закладу освіти взяти участь у II-му турі 

Конкурсу.  
Планується робота секцій за такими науковими напрямами:  

1. Теорія та методика формування змісту професійної освіти.  

2. Теоретико-методичні основи розробки та використання методів навчання та виховання.  

3. Теоретико-методичні основи розробки та використання засобів навчання та виховання.  

4. Теоретико-методичні основи розробки та використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в професійній освіті.  

На Конкурс подаються не більше трьох кращих студентських наукових робіт – 

переможців І туру, які самостійно підготовлені (не більше 2 авторів), є пошуковими за 

своїм характером, упроваджені в освітній процес та не мають відзнак НАН України та 

органів державної влади.  

Наукові роботи оформлюються відповідно до Положення про проведення 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 

(наказ МОНУ від 18.04.2017 р. № 605, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

15.05.2017 р. за № 620/30488). Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням 

робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не 

більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи.  

На Конкурс не допускаються реферативні та оглядові роботи.  

Конкурсні роботи потрібно надіслати до 15 лютого 2022 р. (за поштовим 

штемпелем) за адресою:  

 

Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти  

Українська інженерно-педагогічна академія  

вул. Університетська 16,  

м. Харків, 61003  

Додатково роботи надсилаються через електронну реєстрацію за посиланням  

https://forms.gle/Ckz5HFKvgnT35GCg8 
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До 1 квітня 2022 року на сайті Української інженерно-педагогічної академії 

(https://science.uipa.edu.ua/category/competition-ua/) будуть вказані прізвища конкурсантів, 

які запрошуються до участі у підсумковій науково-практичній конференції.  

Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується на 14 

квітня 2022 року в режимі відеоконференції. 

 

Контактні телефони:  

Купріянов Олександр Володимирович, д.т.н., доцент, проректор з наукової роботи 

УІПА, заступник голови галузевої конкурсної комісії  (057) 733-79-98  

Брюханова Наталія Олександрівна, д.пед.н., проф., зав. кафедрою педагогіки, 

методики та менеджменту освіти УІПА, заступник голови галузевої конкурсної комісії 

(057) 733-78-00  

Бачієва Лариса Олександрівна, к.пед.н., доцент кафедри педагогіки, методики та 

менеджменту освіти УІПА, відповідальний секретар галузевої конкурсної комісії (057) 

733- 78-75, 067-7838649, електронна пошта prof-osvita-konkurs@uipa.edu.ua 
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