
 

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

зі спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика»  

у 2021/2022 навчальному році 

 

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 та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і 

науки України» від 24.11.2020 № 1457» Донецький національний університет 

імені Василя Стуса призначено базовим закладом вищої освіти з проведення 

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика» у 2021/2022 навчальному 

році (далі – Конкурс). 

Проведення Конкурсу відбуватиметься у два етапи: 

1 етап – рецензування робіт (лютий – березень 2022 року); 

2 етап – підведення результатів Конкурсу на підсумковій науково-

практичній конференції (21 квітня 2022 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, 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 2022 року (за поштовим штемпелем) на адресу 

університету: Оргкомітет ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з прикладної лінгвістики, 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 (додається). 

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-prlingv@donnu.edu.ua 

Регламент проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика»: 

21 квітня 2022 року о 10.00 – відкриття Конкурсу; о 10.30 – науково-

практична конференція (захист наукових робіт у режимі відеоконференції). 

Додаткова інформація про Конкурс за електронною адресою:  

vksnr-prlingv@donnu.edu.ua, а також за телефоном: +38 050 478 7485 – Ситар 

Ганна Василівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології. 

 



 

 

 

 

 

ЗГОДА 

на збір та обробку персональних даних 
 
Я, _____________________________________________________________________________________________ , 

(П. І. Б.) 
(народився «____» ____________ 19___ року, паспорт серії ___ №______________________________________________)  
шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, 
№ 2297-УІ надаю згоду Донецькому національному університету імені Василя Стуса на обробку моїх особистих 

персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних 
даних працівників суб’єкта господарювання з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог 
законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів 
підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових 
правовідносин і соціального захисту. 
 
«____» ____________ 20___ року,  ___________________________________________________  (____________________) 
 

Особу та підпис ___________________________ перевірено 
 
Відповідальна особа (секретар оргкомітету ІІ туру Конкурсу)  ____________________  (_________________________) 
М. П. 
 
Я, ________________________ 
посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою ведення 
кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації 

з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і 
колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту, а також відомості про 
мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким мої дані надаються, для 
виконання зазначеної мети. 
 
«___» _________ 20___ року. 
______________________ 
(підпис) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних Донецького національного університету 
імені Василя Стуса з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, 
адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації 
визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального 
захисту. 
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право: 
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або 
місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо 

отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким 
передаються його персональні дані; 
3) на доступ до своїх персональних даних; 
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, 
відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних 
даних; 

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та 
розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з 
умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є 
недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; 
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

 

 


