
 

 
Положення 

про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу серед 
студентів і аспірантів вищих навчальних закладів  на тему 

"Роль профспілок у становленні та розвитку соціальної держави в Україні: погляд молоді" 
 

1. Загальні положення 
 

 У резолюції V з’їзду Федерації професійних спілок України “Про  роботу з молоддю” 
зазначається необхідність її активізації, втілення в життя дійових заходів щодо посилення 
соціального захисту молоді.  

Метою молодіжної політики ФПУ є соціально-економічний захист учнівської,  студентської та 
працюючої молоді на підставі виробленої стратегії взаємодії з органами державної влади, місцевого 
самоврядування, роботодавцями, їх організаціями і об’єднаннями. 

 1.1. Конкурс на кращу наукову роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних 
закладів (далі - Конкурс) проводиться з метою стимулювання наукових досліджень молодих 
науковців з проблем ролі профспілок у соціальному захисті населення в сучасному українському 
суспільстві. 

1.2. Конкурс оголошує Федерація профспілок України спільно з Академією праці і 
соціальних відносин. 

1.3. Завданням Конкурсу є: 
- підвищення інтересу студентів і аспірантів вищих навчальних закладів  до аналізу проблеми 

ролі профспілок у системі соціального захисту населення в Україні; 
- стимулювання творчого і наукового самоврядування студентів і аспірантів вищих 

навчальних закладів. 
1.4. На Конкурс подаються закінчені науково-дослідні роботи студентів і аспірантів, що є 

самостійно проведеними дослідженнями з проблем соціального захисту населення в Україні з таких 
основних напрямів: 

 
- Профспілки як захисник прав  та  інтересів  молодої людини    
- Боротьба з безробіттям та зайнятість молоді 
- Охорона праці та здоров'я  найманих працівників 
- Колективно-договірна  діяльність та захист інтересів найманих працівників 
- Місце  профспілки у діяльності політичних партій 
- Співпраця профспілок з урядовими структурами 
- Колективний договір  на підприємствах – основний       інструмент захисту прав та інтересів 

працівників 
- Профспілкові дії і заробітна плата – досвід, реалії, перспективи 
- Вплив профспілкових організацій на підготовку та адаптацію економіки до умов СОТ 
- Посилення ролі профспілок, форм та методів їх роботи у процесі трансформації форм власності 
- Участь профспілок у формуванні місцевого та державного бюджетів України.  

 
2. Керівництво Конкурсом 

 
2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Оргкомітет, персональний склад якого 

затверджується Академією праці і соціальних відносин і погоджується з Федерацією профспілок 
України. 

2.2. Організаційне та науково-методичне керівництво Конкурсом здійснює Академія праці і 
соціальних відносин. 

2.3. Для організації та проведення Конкурсу в Академії відповідно до наказу ректора 
створюється Конкурсна комісія, до складу якої входять провідні фахівці ФПУ та науково-
педагогічні працівники Академії, представники галузевих профспілок та інших закладів освіти і 
наукових установ. Головою конкурсної комісії є ректор (проректор) Академії. 



 

2.4. Конкурсна комісія на своїх засіданнях:                  
- розглядає подані роботи та в разі потреби залучає до участі в їх розгляді спеціалістів 

наукових установ, організацій; 
- узагальнює матеріали робіт і подає звіт про підсумки проведення Конкурсу до 

Організаційного комітету. 
 

3. Порядок подання та розгляду наукових робіт 
 

3.1. Конкурс проводиться з  1 жовтня  2006 до 1 лютого  2007р. 
3.2. Конкурсом передбачається добір кращих наукових робіт студентів і  

аспірантів. 
3.3. Наукові роботи подаються кафедрами до Конкурсної комісії Академії і супроводжуються 

такими документами: 
- анотація наукової роботи (додаток 1); 
- відгук наукового керівника про самостійність виконання роботи    (у довільній формі);   
-  відомості про автора і наукового керівника (додаток 2); 
-  рецензія (додаток 3). 
3.4. Наукова робота повинна містити: 
- вступ, в якому розкривається актуальність і новизна теми; 
- основну частину роботи з посиланням на літературні джерела; 
- висновки; 
- список використаних джерел; 
- пропозиції або рекомендації щодо теми Конкурсу. 
3.5. На Конкурс подаються оригінали наукових робіт студентів і аспірантів, оформлені згідно з 

вимогами державного стандарту, надруковані через  1,5  інтервалу (шрифт 14 до 40 рядків на 
сторінку), обсяг конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок. 

До наукової роботи можуть додаватися акти про впровадження результатів наукового 
дослідження і копії наукових статей. 

У разі подання робіт з порушенням вимог цього Положення Конкурсна комісія має право 
відхилити ці роботи від участі в конкурсі і повернути (обов'язково з наведенням причин 
відхилення) до вищого навчального закладу. 

3.6. Наукові роботи студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, які подаються на 
Конкурс, повинні мати зовнішню рецензію. 

3.7. Роботи, подані на Конкурс, розглядаються Конкурсною комісією, визначаються кращі з 
них та рекомендуються Організаційному комітету як переможці. Рішення комісії приймається 
шляхом відкритого голосування більшістю голосів за наявності на даному засіданні не менше 2/3 
складу комісії. При рівній кількості голосів голос голови є вирішальним. Рішення Конкурсної 
комісії оформляється протоколом.    

3.8. За підсумками роботи Конкурсна комісія Академії до 1 березня 2007р. надсилає до ФПУ: 
- склад Конкурсної комісії, затверджений ректором (проректором) Академії; 
- протокол засідання Конкурсної комісії за підписом всіх членів Конкурсної комісії, які брали 

участь у засіданні (додаток 5); 
- аналітичний матеріал підсумків конкурсу згідно з переліком питань; 
- роботи студентів і аспірантів, які пропонуються як переможці Конкурсу.  
3.9. Наукові роботи, подані на Конкурс, не повертаються.  

 

4. Визначення переможців Конкурсу та їх нагородження 
 

4.1. Остаточні висновки щодо підсумків Конкурсу та визначення його переможців робить 
Організаційний  комітет на підставі загальної кількості балів за визначеними  Конкурсною комісією 
критеріями (додаток 4). 



 

4.2. Переможці Конкурсу визначаються рішенням Оргкомітету Конкурсу окремо серед 
студентів і аспірантів та нагороджуються Дипломами І, ІІ, III ступеня, заохочувальними дипломами 
та грошовими винагородами:  

 
Для студентів за:                  Для аспірантів за: 

- перше місце - 400 грн.;                      - перше місце - 400 грн.;  
- друге  місце - 250 грн.;                      -  друге місце  - 250 грн.;   
- третє  місце  - 150 грн.;                      -  третє місце  - 150 грн.; 

      
 4.3. Оргкомітет  Конкурсу  подає  для  нагородження  п’ять  студентів і  
п’ять    аспірантів.  Одноразова     матеріальна      допомога       здійснюється  
за   рахунок  валових  витрат  Академії. 
 4.4. Почесні грамоти  Федерації професійних спілок України  отримують три учасники  
Конкурсу і відповідно три наукових керівники за роботи,  в яких  найглибше розкрита профспілкова 
тематика. 

 4.5. Подяки Комісії Ради ФПУ з питань молодіжної політики  оголошуються  учасникам 
Конкурсу, які у своїх роботах порушують  соціальні проблеми молоді.  

  4.6. Всі  інші учасники Конкурсу  і їх наукові керівники отримують „сертифікати  учасника” і 
відповідно „сертифікат наукового керівника”. 

 4.4. Кращі наукові роботи друкуються у Віснику Академії праці і соціальних відносин ФПУ 
за рахунок валових витрат Академії. 

  
 
 Проректор  з наукової роботи  АПСВ ФПУ     Н.В. Морзе 



 

Додаток 1 
 

В анотації наукової роботи на тему: „__________________________” під девізом 
"______________________________________________" 

 

зазначаються: 
актуальність, мета, новизна завдання наукової роботи (структура, обсяг, кількість малюнків, 

схем, таблиць, використання наукових джерел тощо). 

Завершується анотація  ключовими словами (сталі термінологічні словосполучення), що 

вживаються в  науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна 

становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, 

друкуються в рядок, через кому. 

Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи. 

 



 

Додаток 2 
 

 
Відомості 

про автора та наукового керівника 
 

Конкурсної роботи на тему:      „_________________________________”  
 
під девізом "_____________________________________" 

 
 
Автор 

1. Прізвище ______________________ 
2. Ім’я ___________________________ 
3. По батькові ____________________ 
4. Повна назва вищого навчального 

закладу, в якому навчається автор 
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

5. Факультет______________________
_______________________________ 

6. Курс___________________________ 
7. Результати роботи опубліковані (рік, 

місце, наукове видання) 
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________
_______________________________ 

8. Домашня адреса, тел. 
_______________________________
_______________________________ 

 
9. e – mail  ______________ 

 
 

Автор роботи     
 ______________________ 

  (підпис) 

 
Науковий керівник 

1. Прізвище ______________________ 
2. Ім’я ___________________________ 
3. По батькові ____________________ 
4. Місце роботи, тел. 

_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

 
5. Посада _________________________ 

 
 
6. Науковий ступінь 

_______________________________ 
7. Вчене звання 

_______________________________ 
 
8. Домашня адреса, тел. 

___________________________ 
___________________________ 

 
9. e – mail  ______________ 
 
 
 
Науковий керівник    
 ______________________ 

  (підпис) 
 



  

Додаток 3 
Рецензія 

на наукову роботу під девізом 
"___________________________________________________________", представлену 
на Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу серед студентів і аспірантів 
вищих навчальних закладів  з теми:  
"Роль профспілок у становленні та розвитку соціальної держави в Україні: 
погляд молоді". 

 
Актуальність проблеми  

__________________________________________________________________________ 
Наукова література та інші джерела інформації  

__________________________________________________________________________ 
Ступінь   новизни   та   оригінальність  ідей,  покладених  в  основу роботи, 

методи дослідження 
__________________________________________________________________________ 

Основні наукові результати (теоретичні) 
__________________________________________________________________________ 

(експериментальні)  
__________________________________________________________________________ 

Значення роботи (теоретичне) 
__________________________________________________________________________ 

(практична можливість впровадження результатів роботи в практику)  
__________________________________________________________________________ 

Ступінь самостійності виконання роботи  
__________________________________________________________________________ 

Якість оформлення 
_____________________________________________________________ 

Висновок (не рекомендується або рекомендується для нагородження)  
__________________________________________________________________________ 

Дипломом: І, ІІ, ІІІ ступенів 
Рецензент ______________ 
Підпис, вчене звання, науковий ступінь, посада, місце роботи 
Висновки Конкурсної комісії: 

__________________________________________________________________________ 
(про представлення або не представлення роботи для нагородження дипломом 

І, ІІ, ІІІ ступеня) 
 
Голова Конкурсної комісії      Підпис 
 
Секретар Конкурсної комісії       Підпис 
 
"____" _______________200_ р. 



  

 
 
 



  

Додаток 4 
 
 

Критерії оцінки роботи 
 
 
 

        Робота оцінюється за такою шкалою: „3” – дуже добре,  „2” – добре,  „1” – є спроба,  „0” – відсутній показник. 
 
 
 

Відповідність 
основним 
напрямам 
Конкурсу 

Актуальність 
проблеми 

Повнота 
розкриття 

теми 

Ступінь 
самостійності  
у розкритті 
проблеми 

Оригінальність 
методів 

дослідження 

Новизна 
постановки 
питання 

Ступінь 
використання 

експериментальної 
 бази 

Коректність 
використання 

джерел 

Ступінь 
використання  

новітніх 
джерел 

Практична 
спрямованість 

роботи 

Повнота 
висновків та 
методичних 
рекомендацій 

           

 

 
Загальна кількість балів   ----------- 
   
Висновок: 

 
 
 

Член Оргкомітету                            (ПІБ) 



  

 



  

Додаток 5 
Протокол 

засідання конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову 
роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з теми: "Роль 
профспілок у становленні та розвитку соціальної держави в Україні: погляд 

молоді" 
 
Конкурсна комісія розглянула  ____ (кількість) студентських та  

________(кількість) аспірантських наукових робіт, які  надіслані з ____ (кількість) 
вищих навчальних закладів. 

На підставі аналізу конкурсних робіт комісія пропонує нагородити: 
 
Дипломом І ступеня 

ПІБ студента 
(аспіранта) 

Тема роботи, девіз, 
прізвище та ініціали 
наукового керівника 

Назва вищого 
навчального закладу 

   
 

Дипломом ІІ ступеня 

ПІБ студента 
(аспіранта) 

Тема роботи, девіз, 
прізвище та ініціали 
наукового керівника 

Назва вищого 
навчального закладу 

   
 

Дипломом ІІІ ступеня 

ПІБ студента 
(аспіранта) 

Тема роботи, девіз, 
прізвище та ініціали 
наукового керівника 

Назва вищого 
навчального закладу 

   
 

Грамотою Конкурсу 
ПІБ наукового 

керівника студента 
(аспіранта) – переможця 

конкурсу 

Посада, наукове звання
Назва вищого 

навчального закладу 

   
 
Голова Конкурсної комісії        
Члени Конкурсної комісії 
 
„___” ___________200_р.  



  

 
Склад 

Організаційного комітету з підготовки та проведення  
Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу студентів  

та аспірантів вищих навчальних закладів з профспілкової тематики 
 
 

Осовий Григорій Васильович перший заступник голови ФПУ, 
голова Оргкомітету 

Головко Микола Леонтійович ректор АПСВ ФПУ,  заступник 
голови Оргкомітету 

Морзе Наталія Вікторівна проректор з наукової роботи АПСВ 
ФПУ, заступник голови Оргкомітету 

Соломатіна Ніна Олександрівна завідувач відділу  управління з 
питань гуманітарної роботи ФПУ,  
член Оргкомітету 

Чумаченко Ігор Петрович керівник управління з питань 
гуманітарної роботи ФПУ,  член 
Оргкомітету 

Кондрюк Сергій Михайлович керівник управління з питань 
економічного захисту ФПУ,  член 
Оргкомітету 

Голєусова Галина Захарівна керівник управління з питань 
соціального захисту ФПУ,  член 
Оргкомітету 

Лесюк Тетяна Петрівна начальник наукового відділу АПСВ 
ФПУ,  секретар Оргкомітету 

 
 


