
 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про щорічний конкурс «Краще студентське наукове товариство 

Маріупольського державного університету» встановлює умови, порядок організації та 

проведення щорічного конкурсу «Краще студентське наукове товариство 

Маріупольського державного університету» (далі – Конкурс). 

1.2. Студентське наукове товариство (далі – СНТ) – це добровільна організація 

студентів, метою якої є розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, 

популяризації наукової діяльності серед студентської молоді, всебічне сприяння науковій 

та дослідницькій діяльності студентів. 

Діяльність СНТ сприяє оволодінню спеціальністю, розширенню теоретичного 

кругозору і наукової ерудиції майбутніх спеціалістів, ознайомленню студентів зі станом 

розробки наукових проблем у різних галузях науки, техніки, культури, формуванню 

здібностей застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності, прищепленню 

студентам навичок ведення наукових дискусій тощо. 

1.3. Робота СНТ може проходити у формі засідань наукових гуртків, секцій, студій 

тощо. 

1.4. Основними завданнями діяльності СНТ є: 

- сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу 

студентів, наукового світогляду; 

- пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, надання їм 

всебічної допомоги; 

- сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким 

демократичним світоглядом; 

- організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового 

співробітництва; 

- обмін досвідом та результатами науково-дослідної роботи студентів; 

- розвиток винахідницької та раціоналізаторської роботи серед студентів.  

1.5. В Конкурсі беруть участь СНТ Маріупольського державного  університету. 

1.6. Конкурс проводиться щорічно за результатами роботи СНТ за попередній 

календарний рік на підставі рейтингової оцінки за окремими критеріями (див. Додаток). 

 

2. МЕТА КОНКУРСУ 

2.1. Сприяти самовираженню особистості студентів, реалізації їхнього наукового 

потенціалу; 

2.2. Стимулювати і підвищувати зацікавленість студентів в проведенні наукової, 

науково-дослідної та інноваційної діяльності; 

2.3. Здійснювати обмін досвідом роботи студентських наукових товариств; 

2.4. Сприяти популяризації роботи СНТ; 

2.5. Відзначити досягнення СНТ. 

 

3. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

3.1. Конкурс проводиться у два етапи: 

- На першому етапі (до 31 січня) визначаються кращі СНТ на кафедрах за всіма 

критеріями конкурсу, що засвідчуються протоколом засідання кафедри та 

рекомендуються для участі у другому етапі.  

- На другому етапі (до 28 лютого) протокол та заявки розглядаються на засіданні 

Ради молодих вчених МДУ, яка за найвищою рейтинговою оцінкою обирає переможця, 

формує список у формі рейтингу та подає його на затвердження Вченій раді МДУ. 

 



 

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 

4.1. Рішення Вченої ради МДУ вводиться в дію наказом ректора і доводиться до 

відома факультетів, кафедр, СНТ. 

4.2. Переможці Конкурсу нагороджуються почесними дипломами.  

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Положення, зміни та доповнення до нього розглядаються на засіданні Вченої 

ради МДУ та вводяться в дію наказом ректора. 

 

 

 

Голова ради молодих вчених МДУ    О.В. Захарова 

 

Т.в.о. начальника юридичного відділу    А.О. Скриннік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до Положення п.1.6. 

 

 

Заявка на участь у конкурсі «Краще студентське наукове товариство 

Маріупольського державного університету» 

Кафедра _____________________________________________________________________  

Назва СНТ ____________________________________________________________________  

Керівник СНТ _________________________________________________________________ 
(П.І.Б. викладача, посада) 

Секретар СНТ _________________________________________________________________ 
(П.І.Б. студента, спеціальність, курс) 

Кількість студентів, які є членами* СНТ ________________________________________ 

Рік створення СНТ _____________________ 
 
*членом СНТ є студент, що написав заяву про участь у роботі СНТ на період навчання у МДУ 

 

Назва показника 
Кількість 

балів 

Кількість 

отриманих 

балів 

Документи, що 

підтверджують 

отримані бали 

1. Проведення тематичних засідань та інші форми комунікативної діяльності товариства 

1.1. Організація та проведення щомісячних засідань товариства 

(балів за кожне засідання)    
5 

 
Копія плану проведення 

засідання та протоколи 

1.2. Проведення активних форм роботи СНТ із запрошенням 

науковців, студентів з інших вищих навчальних закладів, 

працівників підприємств, організацій, установ, закладів освіти, 

представників органів державної влади тощо (балів за кожний 

захід): 

- конференції 

- круглі столи 

- семінари 

- відкриті тематичні засідання з залученням гостей  

 

 

 

 

 

20 

10 

10 

10 

 

Посилання на новину 

з офіційного сайту 

МДУ  

1.3. Комунікативна робота СНТ у глобальній мережі: 

- веб-сторінка 

- група СНТ у соціальній мережі 

 

10 

10 

 

Посилання на 

електронні ресурси 

2. Перемога членів СНТ у наукових заходах в межах проблематики товариства 

2.1. Участь членів СНТ у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади: 

- 1 місце 

- 2 місце 

- 3 місце 

- грамота 

 

20 

15 

10 

5 

 Копії дипломів та 

грамот 

2.2. Участь членів СНТ у  Міжнародних та Всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових робіт: 

- 1 місце 

- 2 місце 

- 3 місце 

- грамота 

 

 

20 

15 

10 

5 

 Копії дипломів та 

грамот 

2.3. Участь членів СНТ у  Міжнародних та Всеукраїнських 

конференціях: 

- сертифікат 

- грамота 

 

 

5 

10 

 Копії дипломів та 

грамот 

3. Публікації членів товариства 

3.1. Статті в наукових виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз даних  (рівня Scopus, WoS); 
100  Копія публікації або 

посилання на 

електронну версію 3.2. Статті у виданнях, що є фаховими і входять до міжнародних 

наукометричних баз даних (рівня Index Copernicus International тощо); 
50  

3.3. Статті у закордонних виданнях 50  

3.4. Статті у фахових виданнях України 45  

3.5. Статті у виданнях України, що не є фаховими, публікації в 

матеріалах конференцій 
15  

3.6. Тези доповідей в матеріалах конференцій: 

- міжнародних 

- всеукраїнських 

 

15 

10 

 



4. Отримання охоронних документів та довідок про впровадження результатів роботи товариства 

4.1. Патенти на корисні моделі 120  Копія документа 

4.2. Патенти на винаходи або промислові зразки 100  

4.3. Авторське свідоцтво  75  

4.4. Довідка про впровадження результатів наукових досліджень  25  

5. Здобуття премій, стипендій та нагород членами СНТ 

5.1. Здобуття премій Президента, Верховної Ради України  50  Копії підтверджуючих 

документів 5.2. Здобуття грантів Президента, Національної академії наук, 

стипендія Верховної Ради України, Кабінету міністрів України 
40  

5.3. Перемоги у міжнародних конкурсах, виставках, ярмарках 30  

5.4. Здобуття премій, грантів міжнародних фондів, організацій 

тощо 
30  

6. Інше 

6.1. Наукові закордонні відрядження та стажування членів СНТ 50  Копії підтверджуючих 

документів 6.2. Отримання членами СНТ грантів на участь у міжнародних 

програмах 
50  

Всього балів   
  

 

 

Дата 

 

Зав. кафедри   ________________  _______________________ 

     (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

Керівник СНТ   ________________  _______________________ 

     (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 


