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ПОЛОЖЕННЯ
про стимулювання студентів та їх керівників за досягнуті результати у
конкурсах студентських наукових робіт та предметних олімпіадах
всеукраїнського та міжнародного рівнів
(Версія 02)
(Базова версія введена в дію наказом № 0581-І від 17.10.16 р.)

1 Загальні положення
1.1 Положення розроблене з метою стимулювання наукової роботи студентів та
їх керівників за досягнуті результати у всеукраїнських, міжнародних конкурсах
студентських наукових робіт, олімпіадах, турнірах та інших формах
студентських змагань відповідної спрямованості.
1.2 Матеріальна винагорода здійснюється за рахунок коштів загального та
спеціального фондів Сумського державного університету (далі – університету).
1.3 Дане Положення поширюється на всі структурні підрозділи університету.
1.4 Зазначені у Положенні механізми стимулювання застосовуються до осіб, які
навчаються в університеті за рахунок коштів державного бюджету та до
співробітників, які працюють в університеті, як за основним місцем так і за
сумісництвом.
1.5 Дане Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству,
загальнодержавній та внутрішньоуніверситетській нормативній базі.
2 Умови визначення видів та розмірів стимулювання у залежності від рівня
досягнутого результату
2.1 Відповідно до отриманих результатів встановлюється обсяг матеріальної
винагороди студентам-призерам та їх керівникам (кожній категорії окремо) за
підсумками участі у:
 міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, олімпіад, турнірів та
інших формах студентських змагань відповідної спрямованості, із
зазначенням прізвищ переможців у підсумковому наказі МОН:
 диплом І ступеня – 1200 грн.,
 диплом ІІ ступеня – 1100 грн.,
 диплом ІІІ ступеня – 1000 грн.;
 другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
галузей знань та спеціальностей (далі – Конкурс) та Всеукраїнської
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студентської олімпіади (далі – Олімпіада), за умови зазначення прізвища
переможців у підсумковому наказі Міністерства освіти і науки України (далі
– МОН):
 диплом І ступеня – 1100 грн.,
 диплом ІІ ступеня – 900 грн.,
 диплом ІІІ ступеня – 700 грн.;
 міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, олімпіад, турнірів та
інших формах студентських змагань відповідної спрямованості участь у яких
не визначена наказом МОН:
 диплом І ступеня – 500 грн.,
 диплом ІІ ступеня – 400 грн.,
 диплом ІІІ ступеня – 300 грн.;
 конкурсах стартап проектів, фестивалів інновацій, хакатонів, мейкатонів, або
інших конкурсів відповідної спрямованості, які проводяться на
загальноукраїнському рівні та підтримуються центральними органами
виконавчої влади:
 І місце – 1000 грн.,
 ІІ місце – 800 грн.,
 ІІІ місце – 600 грн.;
 у інших конкурсах стартап проектів, фестивалів інновацій, хакатонів,
мейкатонів відповідної спрямованості:
 І місце – 500 грн.,
 ІІ місце – 400 грн.,
 ІІІ місце – 300 грн.
2.2 Керівникам, які три роки поспіль забезпечують підготовку студентівпризерів у другому етапі Конкурсу та Олімпіади додатково встановлюється
матеріальне заохочення у розмірі 1400 грн. Додатково керівникам, які
підготували за останні три роки 10 і більше студентів-призерів у другому етапі
Конкурсу або Олімпіади, що визначені відповідними наказами МОН, може бути
встановлено матеріальне заохочення у розмірі 1000 грн (враховується окремо за
Конкурсами і Олімпіадами).
2.3 Керівникам, які забезпечили підготовку студентських команд для участі у
конкурсах стартап проектів, фестивалів інновацій, хакатонів, мейкатонів, та
інших конкурсів відповідної спрямованості встановлюється матеріальне
заохочення у розмірі 300 грн. за кожну підготовану команду з підтвердженням їх
участі сертифікатом учасників (у разі отримання призового місця
встановлюється матеріальне заохочення у розмірі відповідно до зазначеного в
п. 2.1).
2.4 За підготовку студентів-призерів другого етапу Конкурсу та Олімпіади
кафедрам виділяється додаткове педагогічне навантаження на навчальний рік,
який слідує за навчальним роком в якому отримана перемога:
 30 годин – диплом І ступеня;
 25 годин – диплом ІІ ступеня;
 20 годин – диплом ІІІ ступеня.
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2.5 У разі наявності співкерівників або співавторів студентів матеріальна
винагорода розділяється рівними частинами серед співкерівників (співавторів).
3 Порядок розгляду питання щодо стимулювання
3.1 Проект наказів на преміювання за досягнуті результати у другому етапі
Конкурсу та Олімпіади вносить голова наукового товариство студентів,
аспірантів, докторантів та молодих вчених (далі – НТСА) на підставі наказів
МОН «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу з галузей знань та
спеціальностей» та «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади».
Накази відповідно погоджуються з першим проректором університету
(Олімпіада) та проректором з наукової роботи (Конкурс), керівниками інститутів
(факультетів).
3.2 У решті випадків рішення про матеріальну винагороду приймає ректор за
поданням директорів інститутів (деканів факультетів), де працюють або
навчаються претенденти на отримання матеріальної винагороди. Службова
записка з копією грамоти (диплому), візується першим проректором або
проректором з наукової роботи, керівником інституту (факультету) та головою
НТСА. У службовій записці зазначається номер і дата наказу МОН, або
додається копія відповідного листа МОН.
3.3 Пропозиції першому проректору, щодо виділення додаткового педагогічного
навантаження для кафедр здійснюється на підставі службової записки від голови
НТСА за результатами Олімпіади та Конкурсу.
4 Прикінцеві положення
4.1 Положення набуває чинності з наступного дня після його затвердження
наказом ректора, якщо інше не передбачене тим же наказом.
4.2 Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора,
наказом ректора за рішенням ради університету. У тому ж порядку Положення
скасовується.
4.3 Визнати таким, що втратила чинність попередня версія Положення, яка була
введена в дію наказом № 0581-І від 17.10.16 р.
Відповідальний за укладання положення:
В.о. голови НТСА
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