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Запрошуємо учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів взяти участь у
Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з канадознавства, який відбудеться у січні - квітні
2017 року у Національному університеті «Острозька академія».
Всеукраїнський конкурс наукових робіт з канадознавства – це відкрите інтелектуальне змагання
для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що проводиться з метою привернення
уваги до розвитку українсько-канадських відносин у різних сферах суспільного життя, духовного,
творчого, інтелектуального розвитку учнівської молоді, виховання її в дусі демократичних
цінностей, прищеплення навичок науково-пошукової роботи, створення умов для формування
інтелектуального потенціалу нації.
Основні напрями наукових робіт:
1. Особливості канадського варіанту англійської мови.
2. Функціонування французької мови у Канаді.
3. Система освіти у Канаді.
4. Політична та правова система Канади.
5. Особливості економічного розвитку у Канаді.
6. Канадська літературна спадщина.
7. Українська діаспора у Канаді.
8. Історія Канади.
9. Політика мультикультуралізму у Канаді.
10. Українсько-канадські відносини.
Організатором і координатором конкурсу є Центр канадознавства Національного університету
«Острозька академія». Участь у конкурсі — безкоштовна.
Конкурс відбувається у два етапи.
Кількість учасників, які можуть брати участь у І етапі конкурсу від одного навчального закладу, не
обмежується.
І етап передбачає заочну участь (журі оцінюватиме наукові роботи учасників). Для участі у І етапі
конкурсу учасники надсилають такі документи на електронну адресу oksana.iurieva@oa.edu.ua ,
зазначивши у темі листа «На Всеукраїнський конкурс наукових робіт з канадознавства»:
-

зісканована заявка на участь у І етапі конкурсу (див. додаток 1)
науково-дослідницька робота, оформлена згідно з вимогами до конкурсних робіт

За результатами І етапу конкурсу буде відібрано 20 учасників ІІ етапу
Останній термін подачі заявок і науково-досліднцьких робіт 24 березня 2017 року.
У ІІ етапі конкурсу візьмуть участь учасники, які посіли перші 20 місць за підсумками І етапу
конкурсу.
ІІ етап передбачає захист наукових робіт у онлайн-режимі (учасники представляють результати
своїх досліджень у формі наукової доповіді до 10 хв та відповідають на запитання)

ІІ етап конкурсу відбудеться 21 квітня 2017 року у онлайн-режимі на платформі Google Hangouts,
для чого обов’язковою є наявність електронної скриньки @gmail.
За результатами ІІ етапу буде визначено трьох призерів конкурсу.
Учасники ІІ етапу конкурсу отримають сертифікати. Призерів буде нагороджено грамотами та
цінними призами.
Журі кожного етапу конкурсу створюється із числа науково-педагогічних працівників
Національного університету «Острозька академія», фахівців різних галузей науки.
Критерії заочного оцінювання науково-дослідних робіт:
Актуальність наукового дослідження (10 балів)
Наявність елементів наукової новизни (20 балів)
Обґрунтованість отриманих результатів (20 балів)
Повнота огляду відомих результатів, близьких до теми роботи (10 балів)
Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження
(20 балів)
Відповідність вимогам щодо оформлення наукових робіт, грамотність викладу (20 балів)
Критерії оцінювання захисту науково-дослідних робіт:
Аргументованість вибору теми дослідження (10 балів)
Критичний аналіз досліджуваної проблеми з виявленням особистого внеску учасника конкурсу в
розв’язання порушеної проблеми (30 балів)
Чіткість, логічність, послідовність, грамотність викладення матеріалу (20 балів)
Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань) (20 балів)
Культура мовлення, вільне володіння матеріалом (10 балів)
Наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження
(мультимедійна презентація, схеми, таблиці, малюнки, роздатковий матеріал тощо) (10 балів)
За додатковою інформацією звертайтеся за електронною адресою oksana.iurieva@oa.edu.ua та за
телефоном 067 336 26 71
Вимоги до конкурсних робіт та правила оформлення:
1. Конкурсна наукова робота – це самостійне, завершене наукове дослідження, здійснене на
тему одного із запропонованих напрямів, оформлене у вигляді друкованого тексту, наукового
стилю обсягом 15 - 20 сторінок (Список використаних джерел та додатки не враховуються у
загальний обсяг роботи). Робота друкується шрифтом Times New Roman текстового редактора Word
(або Open Office) розміру 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5 (до
30 рядків на сторінці)
Поля: ліве, верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм
2. Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що заповнюється за зразком (Додаток 2).
3. Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових
сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу,
висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо.
4. Якщо в роботі використано специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові
символи, позначення тощо, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується
перед вступом.
5. Кожна структурна частина роботи починається з нової сторінки. Заголовки структурних
частин друкуються великими літерами симетрично до набору: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ
СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»,
«ДОДАТКИ». Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з
абзацного відступу. Заголовки пунктів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з
абзацного відступу в підбір до тексту.
6. У вступі коротко обґрунтовуються актуальність і доцільність обраної теми, підкреслюється
сутність досліджуваної проблеми; формулюються мета роботи та зміст поставлених завдань, об’єкт

і предмет дослідження; подаються перелік використаних методів дослідження, характеристика
роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником
особисто, відмінність отриманих результатів від відомих раніше та ступінь новизни (вперше
отримано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання
результатів досліджень або даються рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт
повідомляється про прикладну цінність отриманих результатів.
Орієнтовний обсяг вступу - 2-3 сторінки.
7. Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.
Кожний розділ розпочинається з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати
коротка передмова з описом обраного напряму дослідження та обґрунтуванням застосованих
методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням
наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає можливість звільнити основні
висновки від другорядних подробиць.
В основній частині роботи наводяться характеристика джерел, використаних для написання
роботи, та короткий огляд літератури з даної тематики, окреслюються основні етапи наукової
думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними;
обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводяться методика та техніка дослідження;
подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються
отримані результати, подається їх оцінка.
8. Висновки мають містити стислий виклад результатів вирішення наукової проблеми та
поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу, оцінок та узагальнень.
Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, теоретичне та (або) прикладне значення,
акцентувавши увагу на кількісних і якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати
достовірність результатів та надати рекомендації щодо їх використання.
9. Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, який містить
бібліографічні описи використаних джерел. Список використаних джерел слід розміщувати в
алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.
Відомості про джерела складаються відповідно до вимог, зазначених у стандартах: ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 «Система стандартів з інформації бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»
(http://lnu.edu.ua/faculty/geology/Science/standarty%20bibl_opysu.pdf)
10.
Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул
подається арабськими цифрами без знака «№».
Усі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, тези та додатки, підлягають суцільній
нумерації, номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється у
правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.
11.
Нумеруються тільки розділи основної частини. Зміст, вступ, висновки не
нумеруються.
12.
Рисунки нумеруються в межах розділу арабськими цифрами (аналогічно до формул та
підрозділів) і позначаються словом «Рис.», наприклад «Рис. 1.2».
13.
Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над
заголовком таблиці розміщується напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці
складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка,
наприклад: «Таблиця 2.3».
14.
Додатки оформлюються як безпосереднє продовження роботи на наступних
сторінках. Вони розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. Кожен із додатків має
розміщуватись на окремій сторінці. Додаток повинен мати заголовок, який друкується угорі
симетрично відносно тексту. Додатки нумеруються великими українськими літерами та
позначаються словом «Додаток», наприклад: «Додаток Б».
Під час написання роботи учень має посилатися на наукові джерела, матеріали, ідеї, висновки,
результати, які використовуються в роботі. Це дає можливість перевірити наведені відомості.
Посилатися слід на останні видання публікацій. У разі виявлення випадків плагіату дослідницька
робота не розглядатиметься до участі у конкурсі.
Якщо в роботі використовуються відомості з матеріалів з великою кількістю сторінок, тоді слід
точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела.

Посилання в тексті роботи на джерело зазначається порядковим номером за переліком
посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».
Якщо в тексті роботи необхідно зробити посилання на конкретні відомості, цитата наводиться в
лапках, а посилання береться у квадратні дужки із зазначенням порядкового номера джерела в
списку використаних джерел та відповідної сторінки. Наприклад: «… набуття наукового знання
передбачає оперування фактами, які характеризують певне явище, розробку наукової гіпотези
(теорії), яка пояснює те чи інше явище і постановку експерименту для доведення висунутої теорії
[8, с. 37]».
Додаток 1
Заявка на участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з канадознавства
Прізвище, ім’я, по-батькові: ___________________________________________________
Рік народження: __________________
Найменування загальноосвітнього навчального закладу:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Клас: _______________________
Напрям науково-дослідницької роботи _____________________________________________
Тема науково-дослідницької роботи:_______________________________________________
______________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника: ___________________________________
___________________________________________________________________________
Контактний телефон, адреса, електронна пошта учасника: ___________________________
______________________________________________________________________________
Контактний телефон, електронна пошта наукового керівника: __________________________
_______________________________________________________________________________
Керівник

_____________

____________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Додаток 2
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