
ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

зі спеціалізації 035.04 «Германські мови (англійська, німецька)»  

у 2020/2021 навчальному році 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. № 1457 

«Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році», Донецький національний 

університет імені Василя Стуса призначено базовим закладом вищої освіти з 

проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації 035.04 «Германські мови (англійська, німецька)» у 

2020/2021 навчальному році (далі – Конкурс). 

Проведення Конкурсу відбуватиметься у два етапи: 

1 етап – рецензування робіт (лютий – березень 2021 року); 

2 етап – підведення результатів Конкурсу на підсумковій науково-практичній 

конференції (14–15 квітня 2021 року). 

Запрошуємо студентів-переможців І туру до участі у ІІ турі Конкурсу. Кількість 

учасників не повинна перевищувати три особи від кожного закладу вищої освіти. 

Роботи, подані на Конкурс до інших базових закладів вищої освіти, не приймаються. 

Роботи, оформлені відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України 18.04.2017 № 605, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України за № 620/30488 просимо надсилати до 15 лютого 2021 року 

(за поштовим штемпелем) на адресу університету: Оргкомітет ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з германських мов (англійської, німецької), 

Донецький національний університет імені Василя Стуса, вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 

21021. 

Учасники ІІ туру Конкурсу подають у паперовому вигляді та на електронних носіях: 

  конкурсну наукову роботу; 

  відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи; 

  копії наукових публікацій за темою дослідження (за наявності); 

  довідку про впровадження результатів дослідження (за наявності); 

  згоду на оброблення персональних даних. 

Електронні версії робіт у форматі .pdf, скан-копії відомостей про автора (авторів) 

та наукового керівника наукової роботи, копії наукових публікацій за темою 

дослідження (за наявності), довідку про впровадження результатів дослідження 

(за наявності), згоду на оброблення персональних даних просимо також надсилати на 

адресу: vksnr-gerlang@donnu.edu.ua 

Регламент проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціалізації 035.04 «Германські мови (англійська, німецька)»: 

14 квітня 2020 року о 10.00 – відкриття Конкурсу; о 10.30 – науково-практична 

конференція (захист наукових робіт у режимі відеоконференції); 

15 квітня 2020 року о 10.00 – підведення підсумків Конкурсу. 

Додаткова інформація про Конкурс за електронною адресою:  

vksnr-gerlang@donnu.edu.ua, а також за телефоном: +38 095 414 5145 – Залужна Ольга 

Олексіївна, кандидатка філологічних наук, завідувачка кафедри англійської філології 

Донецького національного університету імені Василя Стуса. 


