
 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  
запрошує Вас взяти участь у конкурсі студентських наукових проектів  

(колективній студентській монографії) 
«Інтим у суспільно-політичному житті України та світу»,  

що буде виконано в рамках VІІІ Міжнародної наукової конференції «Студентські наукові дискусії поза 
форматом», яка відбудеться 9 квітня 2021 року в Університеті Короля Данила 

 

Дедлайн – 9 березня 2021 року. 

 

З метою пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, 

активізації науково-дослідницької роботи студентів, набуття та обміну практичним досвідом 

студентами вітчизняних та іноземних ЗВО проводиться конкурс студентських наукових проектів. 

 

За результатами конкурсу рішенням журі буде визначено трьох номінантів у кожному 

напрямку, які будуть нагороджені дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів, а диплом І ступеня буде 

супроводжувати грошова премія в розмірі 1000 грн за проект. Журі може присудити ще одну нагороду 

у розмірі 1000 грн. за інноваційність і креативність.  

 

Для участі у конкурсі наукових проектів запрошуються здобувачі ЗВО України та зарубіжних 

країн. Допускається написання проекту колективом авторів (до 3-х студентів чи курсантів). Проект має 

бути пошуковим та інноваційним за своїм характером, науковим і практичним, спрямованим на 

вирішення проблем за такими напрямками: 

1. Економіка (орієнтовні напрямки досліджень: вплив відносин інтимного характеру на 

формування бізнесу; скандали особистого характеру та їх роль у коливанні ринків; інтим та фондові 

ринки тощо). 

2. Право (орієнтовні напрямки досліджень: інтим у доказовому праві; Стамбульська конвенція 

та національне законодавство; добровільність згоди за наявності супутніх обставин; сексуальне 

насильство в ЗВО; розбещення неповнолітніх; домашнє насильство в інтимній сфері тощо). 

3. Мистецтво (орієнтовні напрямки досліджень: оголена натура в мистецтві; сучасна 

фотографія; інтимна лірика; сучасні пісні про кохання тощо). 

4. ІТ та PR (орієнтовні напрямки досліджень: що можна поширювати в мережі і що за це буде?; 

де межа особистого в соціальних мережах?; «чорний» піар та його вплив, кейс Б.Клінтона або хто для 

Вас «Моніка» тощо). 

Обов’язковий елемент кожного проекту – певні умовно об’єктивні дані (щось на вибір): 

анкетування, опитування, аналіз офіційних статистичних даних, спостереження, вимірювання тощо.  

Забороняється використання ненормативної лексики, лише літературна мова і медична 

термінологія. 

Вимоги до оформлення проекту: відомості про автора (анкетні дані, заклад вищої освіти, 

контакти: електронна пошта та телефон, напрямок, у якому бере участь), назва, список скорочень (у 

разі необхідності), основний текст 10-15 сторінок (ураховується список використаних джерел без 

урахування додатків), додатки (у разі необхідності); шрифт Times New Roman, кегель 14, стиль – 



звичайний (normal), інтервал 1,5; поля – 20 мм; абзац – 1,25 см, вирівнювання по ширині. Посилання у 

тексті позначаються у квадратних дужках, наприклад [4, с. 3], [8, с. 25; 9, с. 14]. 

 

Усі проекти, які відповідають вимогам конкурсу, будуть опубліковані в колективній 

студентській монографії (усі учасники отримають електронний pdf-варіант). 

Як от випущена 2017 року монографія:  

Охорона та захист прав людини : студентська колективна монографія / наук. ред. к.ю.н., доц. 

О.В. Острогляд; ПВНЗ Університет Короля Данила. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. 575 с.  

ISBN 978-966-428-552-7 

 

Робочі мови: українська, англійська. 

Порядок проведення конкурсу 

Етап 1. Підготовка та надсилання проектів. 

Етап 2. Підготовка колективної монографії. 

Етап 3. Визначення 3 номінантів для кожного  напрямку. 

Етап 4. Захист проекту, визначення переможців та їх нагородження. 

Етап 5. Надсилання колективної монографії учасникам. 

Визначення номінантів відбуватиметься шляхом суми балів виставлених журі попереднього 

оцінювання та прилюдного захисту проекту. 

Детальний порядок проведення захисту (презентації) проектів буде повідомлено номінантам 

та всім учасникам окремим листом. 

 

УВАГА!!!!  

Всі проекти, що претендують на включення до колективної монографії, пройдуть перевірку 

на плагіат за допомогою системи «Unicheck».  

Оргкомітет залишає за собою право відхилення робіт, які не відповідають вимогам або не 

пройшли перевірку на наявність плагіату. За наявності 50% і більше авторського тексту робота 

допускається до друку в колективній монографії, за наявності 75% і більше авторського тексту проект 

бере участь у номінуванні. 

Не допускаються до розгляду наукові роботи, що мають менше ніж 50% оригінальності тексту. 

 

У рамках роботи конференції буде також підготовлено збірник матеріалів конференції за 

цими ж напрямками: економіка, право, мистецтво, IT та PR. 

Вимоги до оформлення ТЕЗ доповідей 

1. Матеріали повинні бути представлені українською або англійською мовою. 
2. Обсяг тез не повинен перевищувати 5-ти сторінок зі списком використаних джерел. 
3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш 

формату – А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5. 
4. Загальна схема побудови тез: 
- прізвище та ініціали автора, навчальний заклад, науковий керівник, місто – курсивом у 

правому верхньому кутку (без скорочень); 



- назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом по центру. 
5. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового 

номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16]. 
6. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою 

«Список використаних джерел» відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису. 
Роботи, що не відповідають вимогам або не представлені у встановлений термін, не 

розглядаються. 
 

Фінансові аспекти: 

1. Організаційний внесок для відшкодування витрат на підготовку матеріалів монографії та 

проведення перевірки на плагіат становить 200 гривень.  

2. Для публікації тез в збірнику конференції – 100 грн. 

Можна на вибір або участь в монографії, або (та) публікація тез виступу. 

 

Реквізити для внесення платежу через відділення Приватбанку: 

номер карти 5457 0822 2547 2054 

Призначення платежу: Поповнення СКР № 5457 0822 2547 2054 Мельниковича М.С. від ПІП 

учасника. 

 

Проекти або тези до 9 березня 2021 року направляти на електронну пошту 

oleksandra.meihesh@ukd.edu.ua  

 

Місце проведення: ПВНЗ Університет Короля Данила (Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, 

вул. Є. Коновальця, 35) 

 

Контактні особи: 

Мейгеш Олександра, відповідальний секретар проекту та конференції – моб. +380954774632, 

e-mail: oleksandra.meihesh@ukd.edu.ua 

Острогляд Олександр, проректор з наукової роботи – моб. +380979042106, e-mail: 

oleksandr.ostrohliad@ukd.edu.ua  

 

З питань інформаційної підтримки та партнерства: 

Григорська Наталія, відділ маркетингу та зв'язків з громадськістю – моб. +380666795971, e-mail: 

natalia.grigorska@ukd.edu.ua    
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