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Про конкурс «Кращий студент-науковець СНУ iMeHi Jleci Укратки»

I. Загальш положения
1.1 .Положения встановлюе умови, порядок оргашзацп та проведения 

конкурсу «Кращий студент-науковець СНУ iMeHi Jleci Укратки».
1.2. Загальноушверситетський конкурс «Кращий студент-науковець СНУ 

iMeHi Jleci У кратки» (даш Конкурс) проводиться з метою розвитку студентсысоТ 
науково'! творчост1 в ушверсите'й, залучення молод1 до активно!' науково!’ 
д1яльност1, узагальнення та поширення позитивного досвщу студентсько!' 
науково! роботи.

1.3. Основними завданнями Конкурсу е:
- виявлення та шдтримка об даровано!' молод i;
- сприяння утвердженню прюритету науково'1 творчо! роботи студентов 

ушверситету як найважлив1 шого фактора формування фах1вця нового типу;
- стимулювання защкавлеиост1 студенев до шдвищення свого 

штелектуального р1вня та формування активно! громадянсько! позицн.

II. Порядок проведения Конкурсу
2.1. У Komcypci можуть брати участь студента II -  V курсив СНУ iMeni Jleci 

У кратки денно!' форми навчання, яю мають висок] показники у навчанш, 
займаються науково-дослщною роботою, беруть активну участь у громадському 
жита.

2.2 Конкурс проводиться у два етапи:
I егап. На кожному факультет вчена рада обирае не бшыпе трьох кращих 

студентов шляхом обробки та обговорення поданих матер1ал!в ycix претенденпв.
II етап. Визначення конкурсною KOMicieio ушверситету найкращого 

студента з числа ycix кандидатур, рекомендованих вченими радами факультета.
2.3. Склад конкурсно!'KOMicii':

Голова-- проректор з науково! роботи та шновацш;
Секретар -  фах1вець науково-дослщноГ частини;
Члени -  начальник нayкoвo-дocлiднo!' частини, голова Ради молодих вчених, 
куратор Наукового товариства acnipaHTiB i студент]в.

2.3. Конкурс оголошуеться на початку другого семестру навчального року. 
Пщсумки Конкурсу шдводяться у травш.

2.4. Переможщ не мають права брати участь у Конкурса наступи! 2 роки.



III. Вимоги до оформлении документе
3.1. Для участи в конкурса студентам необхщно подати:

- анкету учасника за встановленою формою (Додаток 1);
- характеристику претендента, зав1рену деканом факультету;
- список публжацш шдписаний претендентом та зав1рений вченим 

секретарем ушверситету;
- KcepoKonii ycix статей, тез доповщей, диплом1в, грамот та ш. (Участь у 

творчш, громадськш, спортивны робот1 мають бути також шдтверджеш 
кошями вщповщних докуменпв);

- витяг з протоколу засщання вченоТ ради факультету про рекомендащю 
студента до участ1 в Конкурс!.

3.2. Подаш матер1али, що не вщповщають вимогам зазначеним у п. 3.1., до 
розгляду конкурсною KOMicielO прийматися не будуть.

3.3. Пюля оголошення результаив Конкурсу кожен i3 учасниюв зможе 
забрати сво1 матер1али.

IV. Шдведення пщсумтв Конкурсу
4.1. Визначення переможщв конкурсу здшснюеться конкурсною комю1ею 

ушверситету на шдстав1 отриманих матер!ал1в та вщкритого обговорення 
досягнень кожного учасника конкурсу. При р1внш юдькост1 голос1в голос голови 
KOM icii е виршальним.

4.2. Ршення КонкурсноУ KOMicii фшсуеться та оформляеться протоколом, 
який затверджуеться проректором з науково'1 роботи та шновацш.

V. Порядок нагородження переможщв
5.1. На основ1 ршхення конкурсно! KOMicii ушверситету, переможщ та 

лауреати конкурсу за наказом ректора нагороджуються дипломами «Кращий 
студент-науковець СНУ iMem Jleci Укршнки» I, II та III ступешв.

5.2. Переможш конкурсу мають прюритетне право щодо висунення i'x на 
iMeHHi стипендп, отримання рекомендащй для подальшого навчання у 
маг1стратур1 та acnipanTypi.
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