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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ІЗ ГАЛУЗЕЙ 

ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  У 2021-2022 РОЦІ  

«СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (ЗА НОЗОЛОГІЯМИ)»  

 

Запрошуємо студентів спеціальності 016 «Спеціальна освіта» Вашого закладу вищої 

освіти взяти участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу «Спеціальна освіта (за 

нозологіями)» згідно з затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 17 

вересня 2019 року за № 1202 «Перелік спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти 

ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта»: 016.01 – логопедія, 

016.02 – олігофренопедагогіка, 016.03 – ортопедагогіка, 016.04 – сурдопедагогіка, 016.05 – 

тифлопедагогіка.    

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 1179 від 05.11.2021 р. «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін до додатку до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 № 1457» на базі Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського відбудеться ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт «Спеціальна освіта (за нозологіями)» серед 

студентів закладів вищої освіти України спеціальності 016 «Спеціальна освіта».  

Захист наукових робіт на підсумковій науково-практичній конференції відбудеться 

28 квітня 2022 року в режимі онлайн.  

Для участі в конкурсі запрошуємо здобувачів спеціальності 016 «Спеціальна освіта» – 

переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.  

Наукові студентські роботи необхідно надіслати до 15 лютого 2022 року (за поштовим 

штемпелем) на адресу:  

– «Конкурс», кафедра спеціальної освіти, Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського, вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54006             або  

– Відділення Нової Пошти №27 м. Миколаїв (тел. 066-67-08-117 Кутержинська К. М.).   

Звертаємо Вашу увагу на умови участі в конкурсі та подання наукової роботи: 
1) на розгляд приймаються наукові дослідження, які висвітлюють проблематику 

(корекційно-діагностичну, корекційно-розвиткову, корекційно-виховну) сучасної спеціальної 

освіти дітей з особливими освітніми потребами різних нозологічних груп; 

2) наукову роботу надсилати, замінивши назву та відомості про авторів і наукового 

керівника відповідним шифром; 

3) в окремий закритий пакет під тим самим шифром необхідно вкласти відомості про 

автора (авторів) та наукового керівника, зазначивши відповідну спеціалізацію (нозологію) за 

наказом МОН України №1202 від 17.09.2019 р. 

Наукові роботи поза тематикою Конкурсу до розгляду не беруться.  

Електронні копії наукових робіт потрібно ОБОВ’ЯЗКОВО надіслати на адресу 

specosvita22@gmail.com (вказавши тему «Конкурс наукових робіт»).  

Детальнішу інформацію про умови конкурсу та базовий заклад вищої освіти можна 

дізнатись на нашому сайті (http://psp.mdu.edu.ua/ та http://mdu.edu.ua), за QR-посиланням:  

Відповідальні особи, члени оргкомітету: 

Олексюк Олеся Миколаївна – декан факультету педагогіки та 

психології.  

Савінова Наталія Володимирівна  – завідувачка кафедри спеціальної 

освіти.  

Ел. пошта: specosvita22@gmail.com     

Телефон для довідок (066) 67-08-117 Катерина Максимівна  
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