
Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

запрошує взяти участь у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (далі – Конкурс) зі спеці-

альності «Фізика та астрономія» (Наказ 

Міністерства освіти і науки України № 

1457 від 24 листопада 2020 року). 

Просимо забезпечити у Вашому закладі 

вищої освіти проведення І туру конкурсу 

студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Фізика та астрономія» і до 

15 лютого 2021 року (за поштовим 

штемпелем) надіслати студентські наукові 

роботи переможців І туру на адресу 

Прикарпатського національного універси-

тету імені Василя Стефаника. 

Умови проведення Конкурсу 

На Конкурс подаються оформлені від-

повідно до вимог наукові роботи з актуаль-

них проблем, які є пошуковими за своїм ха-

рактером, не мають нагород НАН України 

та органів державної влади, інших 

конкурсів. 

Наукові роботи студентів, які є тема-

тичним продовженням робіт, поданих на 

Конкурс у попередні роки, розглядаються 

за умови наявності в них не більше 25 % 

наукового матеріалу з попередньої роботи. 

Етапи проведення Конкурсу 

На першому етапі ІІ туру за 

результатами рецензування робіт буде 

сформовано рейтинговий список і список 

запрошених для участі у другому етапі ІІ 

туру Конкурсу. 

Другий етап ІІ туру – підсумкова 

науково-практична конференція, яка буде 

проведена у режимі відеоконференції. 

Підведення підсумків Конкурсу 

відбудеться у квітні 2021 року. 

Наукові роботи студентів та інші 

супровідні документи надсилати за 

адресою: Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника, 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. 

Шевченка, 57. 

З детальнішою інформацією та 

результатами кожного етапу Конкурсу 

можна буде ознайомитися на сайті фізико-

технічного факультету за посиланням 

https://ftf.pnu.edu.ua/конкурси-та-

олімпіади/  

Контактні телефони організаторів: 

(0342) 59 60 00 

(096) 742 95 55 

e-mail: ftf_dek@pnu.edu.ua 

Загальна контактна інформація про 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

Сайт університету: https://pnu.edu.ua/ 

e-mail: office@pnu.edu.ua 

Тел. (0342) 75-23-51 

Факс (0342) 53-15-74 

Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ,  

вул. Шевченка, 57 

Вимоги до оформлення  

конкурсних робіт 

1. Наукові роботи студентів, які беруть 

участь у Конкурсі, надсилаються в 

друкованому вигляді та на електронних 

носіях у супроводі таких документів: 

- анотація, у якій зазначено 

актуальність, мету, завдання, використану 

методику дослідження та загальну 

характеристику роботи; 

- відомості про автора (авторів) та 

наукового керівника, завірені печаткою 

закладу вищої освіти; 

- копії наукових статей, патентів, 

тощо; 

- згода на обробку персональних 

даних відповідно до вимог Закону України 

«Про захист персональних даних». 

2. У наукових роботах, що подаються 

на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, 

наукових статей тощо, прізвища, ініціали 

автора (авторів) та наукового керівника, 

найменування вищого навчального закладу 

замінюються шифром (шифр ‒ не більше 

двох слів). 

3. Відомості про автора (авторів) і 

наукового керівника роботи надаються у 

окремому закритому пакеті під тим же 

шифром. 

4. На титульному аркуші 

розміщуються тільки назва роботи та 

шифр.  
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5. На Конкурс подаються зброшуровані 

примірники наукових робіт студентів, 

надруковані з одного боку аркуша формату 

А4 (210x297) шрифтом Times New Roman, 

кегль 14, інтервал 1,5. Наукова робота 

повинна бути виконана українською 

мовою, мати назву, план і список 

використаної літератури. Обсяг роботи не 

повинен перевищувати 30 сторінок без 

урахування додатків та переліку 

літературних джерел.  

6. До наукової роботи можуть 

додаватися акти про впровадження 

результатів наукової роботи у виробництво 

або в навчальний процес, копії патентів, 

наукових статей і тез доповідей. 

7. У випадку подання робіт з 

порушенням вимог, що встановлені 

Положенням про Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей, конкурсна галузева 

комісія має право не допустити такі роботи 

до участі у Конкурсі та зняти з розгляду. 
 

 

Прикарпатський національний універ-

ситет імені Василя Стефаника засновано 

1940 року. Університет здійснює підготовку 

фахівців за 64 спеціальностями, веде плідну 

науково-дослідну та інноваційну діяльність. 

В структурі університету є 11 факультетів, 4 

інститути, 79 кафедр, ряд навчальних та 

наукових підрозділів. Підготовка фахівців 

здійснюється за всіма рівнями вищої освіти 

з присудженням ступенів від молодшого 

бакалавра до доктора наук. 

Одним із провідних навчальних та 

наукових підрозділів університету є фізико-

технічний факультет. Підготовка фахівців 

на факультеті здійснюється на чотирьох 

фахових кафедрах, де до навчального 

процесу та наукової роботи залучено 18 

докторів наук, професорів та 15 кандидатів 

наук, доцентів. Входження у склад факуль-

тету ряду наукових підрозділів дозволяє в 

повній мірі реалізувати основні принципи 

здобуття знань через наукову діяльність, до 

якої студенти долучаються вже з перших 

семестрів свого навчання в університеті. 

В університеті функціонує спільна 

навчально-наукова лабораторія фізики маг-

нітних плівок з Інститутом металофізики ім. 

Г.В. Курдюмова НАН України, яка має 

статус Національного надбання України. 

В університеті діє спеціалізована вчена 

рада Д 20.051.06 за спеціальністю 01.04.18 

«Фізика і хімія поверхні» по захисту 

дисертацій на здобуття наукових ступенів 

доктора та кандидата фізико-математичних 

наук. 

Міністерство освіти і науки України 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

Фізико-технічний факультет 
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