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1. Загальна частина
1.1 Дане положення регламентує порядок проведення І та ІІ турів
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і
спеціальностей (далі – Конкурс) у Сумському державному університеті.
1.2 Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству,
загальнодержавній та університетській нормативній базі.
1.3 Метою та основними завданнями Конкурсу є:
− виявлення та відзначення найбільш здібних і талановитих студентів, які
займаються науково-дослідною роботою, мотивування їх подальшої наукової
діяльності;
− заохочення та підбір кандидатур до наукового резерву доаспірантської
підготовки з метою їх подальшого вступу до аспірантури;
− апробація результатів наукових досліджень студентів, зокрема тих які
навчаються за індивідуальними навчальними планами з поглибленою науковою
складовою;
− поширення студентської наукової діяльності, у тому числі через активізацію
роботи наукових гуртків, лабораторій, творчих об’єднань, інших форм
організації наукової роботи студентів, у тому числі студентського наукового
товариства у цілому;
− забезпечення успішного представлення університету на всеукраїнських,
міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, турнірах та
будь-яких формах студентських наукових змагань відповідної спрямованості.
1.4 У Конкурсі можуть брати участь студенти усіх форм навчання, які
здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра і магістра (далі студенти), у тому числі студенти-іноземці та особи без громадянства, що
навчаються у CумДУ.
1.5 Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
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2. Загальний порядок організації і проведення першого туру та участі у
другому турі Конкурсу
2.1 Конкурс проводиться у два тури:
I тур – безпосередньо в університеті, у тому числі за визначеними галузями
знань, спеціальностями (спеціалізаціями) в Шосткинському та Конотопському
інститутах;
II тур – у базових закладах вищої освіти (далі – ЗВО), які визначаються
відповідним наказом МОН України.
2.2 Організаційне забезпечення Конкурсу здійснюється правлінням наукового
товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених (далі – НТСА),
яке у тому числі:
− у відповідності до наказу МОН України формує наказ про організацію і
проведення І туру Конкурсу та участі СумДУ у ІІ турі, яким затверджується
конкурсна комісія у складі організаційного комітету та підкомісій за галузями
знань, спеціальностями (спеціалізаціями), визначаються кафедри, які
організовують подання наукових робіт на Конкурс та строки проведення І туру
Конкурсу;
− реєструє та перевіряє відповідність оформлення студентських наукових робіт
і супровідних документів встановленим вимогам та забезпечує їх подання до
відповідних галузевих конкурсних комісій базових ЗВО України для участі у ІІ
турі Конкурсу;
− організовує роботу щодо направлення студентів до базових ЗВО для участі у
підсумкових конференціях ІІ туру Конкурсу.
2.3 Конкурсна комісія та організаційний комітет очолюється головою –
проректором з наукової роботи. Членами організаційного комітету є голова
НТСА, який виконує функції заступника голови оргкомітету, член правління
НТСА, що виконує функції секретаря та заступники з наукової роботи
директорів інститутів і деканів факультетів, голови НТСА інститутів і
факультетів. Організаційний комітет забезпечує проведення Конкурсу з
дотриманням вимог цього Положення.
2.4 Підкомісії за напрямами очолюються, як правило, докторами наук, які
активно займаються науковою роботою з напряму галузі наук, визначеного
умовами Конкурсу, здійснюють підготовку аспірантів та керують науковою
роботою студентів. Членами підкомісії є наукові і науково-педагогічні
працівники, докторанти і аспіранти, які активно займаються науковою
роботою, мають наукові публікації та здійснюють керівництво науковою
роботою студентів.
Підкомісія проводить відкрите обговорення (за наявності не менше 2/3 її
складу) робіт, які надійшли на І тур Конкурсу та здійснює відбір кращих
студентських наукових робіт для направлення їх до базових ЗВО для участі у ІІ
турі Конкурсу у кількості, яка зазначена відповідним наказом МОН України
або уточнена у інформаційних повідомленнях базових ЗВО. Рішення
приймається більшістю голосів членів підкомісій з оформленням відповідного
протоколу засідання (додаток 1); за умови рівної кількості голосів – голос
голови підкомісії є вирішальним.
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Конкурсна комісія з проведення І туру Конкурсу відбирає не більше
трьох наукових робіт з кожної галузі знань, спеціальності (спеціалізації). Не
можна подавати одну й ту саму наукову роботу до різних базових вищих
навчальних закладів.
2.5 При організації і проведенні Конкурсу на завідувачів кафедр покладаються
такі основні обов’язки:
− організація роботи щодо підготовки студентами наукових робіт для участі у
Конкурсі та надання їм відповідної науково-методичної та організаційної
допомоги;
− надання заступникам з наукової роботи директорів і деканів та головам
підкомісій інформації про студентів-авторів (з назвами тем наукових робіт),
роботи яких готуються на І тур Конкурсу (копія списку надається до НТСА);
− організація підготовки студентів-переможців першого туру Конкурсу до
участі у підсумкових конференціях, зокрема забезпечення проведення на
кафедрах відповідних наукових семінарів, де студенти мають змогу виступити з
доповідями за темами робіт;
− внесення проректору з наукової роботи пропозицій щодо включення
представників СумДУ до складу галузевих конкурсних комісій у базових ЗВО;
− організація підготовки документів на відрядження учасників другого туру, які
запрошені до базових ЗВО, супроводжуючих осіб та членів журі (заяви і накази
на відрядження візуються в НТСА).
2.6 При організації і проведенні Конкурсу на заступників з наукової роботи
директорів інститутів (деканів факультетів) покладаються такі основні
обов’язки щодо організації:
− участі студентів інституту (факультету) у Конкурсі та роботи підкомісій за
напрямами;
− надання протоколів засідань підкомісій та відібраних робіт у встановлені
наказом по університету терміни до НТСА для їх реєстрації і організації
відправлення до відповідних базових ЗВО України для участі у ІІ турі
Конкурсу;
− надання до НТСА інформації про результати участі студентів на підсумкових
конференціях Конкурсу в базових ЗВО за відповідними галузями знань і
спеціальностями (з наданням, за наявності, копій дипломів, сертифікатів,
грамот тощо).
2.7 Учасники Конкурсу можуть протягом десяти днів після проголошення
результатів І туру подати апеляцію у вигляді письмової заяви на ім’я
проректора з наукової роботи щодо необ’єктивності оцінювання підготовленої
ними наукової роботи. Для забезпечення об’єктивного розгляду апеляції,
розпорядженням проректора з наукової роботи створюється апеляційна комісія,
яку очолює директор (декан) відповідного інституту (факультету). Членами
апеляційних комісій призначаються наукові і науково-педагогічні працівники,
які активно займаються науковою роботою із відповідного напряму галузі наук
Конкурсу та не були членами відповідної підкомісії та керівниками робіт, які
прийняли участь у Конкурсі.
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Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви
ухвалює рішення, що фіксується у протоколі її засідання (додаток 2), яке
надається заявнику.
3. Організація і проведення другого туру Конкурсу у разі визначення
СумДУ базовим закладом вищої освіти
3.1 ІІ тур Конкурсу проводиться у два етапи:
перший етап – рецензування робіт;
другий етап – проведення підсумкової науково-практичної конференції.
3.2 Після оприлюднення відповідного наказу МОН України, керівники
відповідних структурних підрозділів організовують підготовку наказів про
створення відповідних галузевих конкурсних комісій та апеляційних комісій
для проведення ІІ туру Конкурсу. Накази візуються головою НТСА. Наказами
призначаються голови, секретарі та члени галузевої конкурсної комісії та
апеляційної комісії, строки проведення підсумкової конференції, строки подачі
відповідної звітної документації до Інституту модернізації змісту освіти (далі –
ІМЗО) тощо.
3.3 У встановлені наказами МОН України терміни галузева конкурсна комісія
розсилає до ЗВО інформаційні повідомлення про проведення ІІ туру Конкурсу
на базі СумДУ та зразок згоди на збір і обробку персональних даних (додаток
3).
3.4 При проведенні ІІ туру Конкурсу галузеві конкурсні комісії очолює голова,
яким за посадою виступає проректор з наукової роботи, заступником голови
галузевої конкурсної комісії є директор інституту (декан факультету) на базі
якого проводиться другий тур Конкурсу, обов’язки секретаря виконує науковопедагогічний працівник, який, як правило, має науковий ступінь. Членами
галузевої конкурсної комісії виступають доктори або кандидати наук, які
активно займаються науковою роботою, здійснюють підготовку аспірантів та
керують науковою роботою студентів.
До складу галузевої конкурсної комісії входять наукові, науково-педагогічні
працівники СумДУ, представники інших ЗВО, наукових установ, підприємств,
громадських організацій тощо (за згодою). Кількість представників базового
ЗВО у складі галузевої конкурсної комісії не може перевищувати 50% від
затвердженого її складу.
3.4 Протягом першого етапу ІІ туру Конкурсу галузева конкурсна комісія
розглядає подані наукові роботи та здійснює їх рецензування (додаток 4). Одна
робота рецензується двома рецензентами. Наукові роботи не подаються на
рецензування до ЗВО, у яких навчаються їх автори.
3.5 За результатами рецензування формується рейтинговий список наукових
робіт (далі - рейтинговий список), який оприлюднюється.
3.6 Якщо під час рецензування наукової роботи буде виявлено ознаки
академічного плагіату, галузева конкурсна комісія окремо розглядає це питання
і своїм рішенням: підтверджує факт академічного плагіату та знімає відповідну
наукову роботу з Конкурсу з повідомленням учасника та конкурсної комісії
відповідного ЗВО про цей факт або не підтверджує факт академічного плагіату
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і допускає відповідну наукову роботу до подальшої участі у Конкурсі.
3.7 Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 2/3 її
складу) на підставі рецензій приймає рішення щодо визначення наукових робіт,
автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну конференцію.
Рішення галузевої конкурсної комісії приймається більшістю від її
затвердженого складу. За рівної кількості голосів членів галузевої конкурсної
комісії голос голови є вирішальним.
3.8 Авторам відповідних наукових робіт галузева конкурсна комісія надсилає
запрошення (у тому числі на електронну пошту автора) для участі у
підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше ніж за два тижні до
дати її проведення) для наукової доповіді та захисту роботи. Якщо претендент
на нагородження не має можливості приїхати для участі у підсумковій науковопрактичній конференції, допускається його участь з використанням
телекомунікаційних засобів у режимі відеоконференції. За рішенням галузевої
конкурсної комісії підсумкова науково-практична конференція також може
бути проведена у режимі відеоконференції.
3.9 Інформація про дату проведення підсумкової науково-практичної
конференції, списки запрошених для участі у конференції та їх наукові роботи,
рецензії на всі наукові роботи, подані на Конкурс (без даних про рецензента),
рейтинговий список не пізніше ніж за два тижні до проведення підсумкової
науково-практичної конференції висвітлюються на веб-сайті СумДУ.
3.10 Галузеві конкурсні комісії ведуть реєстр студентських наукових робіт з
метою виключення можливості повторного подання їх на Конкурс.
Документація з проведення ІІ туру Конкурсу зберігається у СумДУ протягом
трьох років.
3.11 Після проведення підсумкової науково-практичної конференції галузева
конкурсна комісія підбиває підсумки ІІ туру Конкурсу та приймає рішення про
визначення переможців Конкурсу, загальна кількість яких не може
перевищувати 25 % від загальної кількості авторів наукових робіт, та
нагородження їх дипломами: І ступеня - до 20%, ІІ ступеня - до 30%, ІІІ ступеня
- до 50%. Автор наукової роботи, який не брав участі у підсумковій науковопрактичній конференції, не може бути переможцем.
3.12 Наукові роботи переможців Конкурсу оприлюднюються на веб-сайті
СумДУ.
3.13 Галузеві конкурсні комісії надсилають до ІМЗО звіти про проведення ІІ
туру Конкурсу, у тому числі наказ про затвердження конкурсної і апеляційної
комісій базового ЗВО, протокол засідання галузевої конкурсної комісії
(додаток 7), статистичну довідку (додаток 8) та копії протоколів рішень
апеляційної комісії (за наявності).
3.14 Дипломи переможців Конкурсу видає університет за підписом голови
галузевої конкурсної комісії. У разі втрати диплом не поновлюється. Наукові
керівники студентських робіт, нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів,
відзначаються подяками галузевої конкурсної комісії. Галузеві конкурсні
комісії для заохочення студентів можуть видавати їм сертифікати учасників
Конкурсу та відзнаки в окремих номінаціях.
5

МОН України
СумДУ

Положення про організацію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з галузей знань і спеціальностей у СумДУ

Стор. 6
Версія 02

3.15 Для забезпечення об’єктивного проведення ІІ туру Конкурсу створюється
апеляційна комісія, чисельність і склад якої затверджуються наказом ректора
СумДУ. Членами апеляційної комісії призначаються представники МОН,
СумДУ, інших вищих навчальних закладів та наукових установ (за згодою).
Кількість представників СумДУ в апеляційній комісії не повинна перевищувати
1/3 її складу. Апеляційна комісія очолюється головою, яким за посадою є, як
правило, проректор з наукової роботи або директор (декан) відповідного
інституту (факультету). Одним із членів комісії є голова НТСА, який виконує
функції секретаря апеляційної комісії.
Учасники Конкурсу можуть протягом п’яти календарних днів після
оприлюднення рейтингового списку подати заяву в письмовій формі
апеляційній комісії щодо необ’єктивної оцінки їх наукової роботи.
Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви
ухвалює рішення, що фіксується у протоколі засідання апеляційної комісії
Конкурсу (додаток 5), та надає його заявнику.
Забороняється втручання наукових керівників, батьків учасників та інших осіб
у процедуру проведення Конкурсу та розгляду апеляцій.
4. Вимоги до наукових робіт
4.1 На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з
галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи повинні бути
пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів
державної влади, інших конкурсів.
4.2 Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них
спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника.
Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних
закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних
закладів.
4.3 Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих
на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не
більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.
4.4 Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:
− текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5,
кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє по 20 мм;
− наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки
шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної
літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання,
використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
− наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у
разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
− загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування
додатків та переліку літературних джерел;
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− креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані
на аркуші формату А3 або А4.
4.5 Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.
4.6 Наукові роботи виконуються українською мовою.
4.7 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).
Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та
наукового керівника наукової роботи (додаток 6).
4.8 Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього розділу, до
участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій
(галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.
5. Фінансування проведення конкурсу
Поштові витрати на направлення робіт до базових вищих навчальних закладів
для участі у другому турі Конкурсу та витрати на відрядження студентів,
супроводжуючих осіб і членів журі для участі у підсумковій конференції ІІ
туру здійснюються, як правило, за рахунок субрахунків відповідних інститутів,
факультетів або кафедр.
6. Підведення підсумків
6.1 Після оприлюднення наказу МОН України про підсумки Конкурсу голова
НТСА формує наказ, з висновками щодо результатів участі представників
СумДУ у Конкурсі та визначенням заходів щодо підвищення наукового рівня
робіт та реалізації завдань, які визначені п.1.3 Положення.
6.2 За результатами участі студентів у другому турі Конкурсу можуть
передбачатися відповідно до «Положення про стимулювання студентів та їх
керівників за досягнуті результати у конкурсах студентських наукових робіт та
предметних олімпіадах всеукраїнського та міжнародного рівнів»:
− виділення на кафедри додаткового педагогічного навантаження;
− преміювання переможців Конкурсу, їх керівників та посадових осіб, які
забезпечили організацію роботи, що привела до досягнення високих
результатів;
− інші заходи заохочення.
6.3 Студентам, які мають високі показники участі у Конкурсі, надається у
встановленому порядку перевага при:
− переведенні на індивідуальний навчальний план з поглибленою науковою
складовою;
− нарахуванні додаткових балів при визначенні академічної стипендії;
− зарахуванні на роботу з оплатою праці для виконання господарчих договорів,
грантів, держбюджетних науково-дослідних робіт;
− проведенні конкурсного відбору абітурієнтів при вступі до магістратури;
− проведенні конкурсного відбору при вступі до аспірантури.
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6.4 За рішенням кафедри робота, яка відзначена дипломами І-ІІІ ступенів та за
змістом відповідає навчальній дисципліні може бути зарахована у якості
курсової або розрахунково-графічної роботи, обов’язкового домашнього
завдання з відповідної дисциплін або врахована при визначенні оцінок
зазначених робіт і завдань.
7. Прикінцеві положення
7.1 Положення вводиться в дію наказом ректора з дня його затвердження.
7.2 Зміни та доповнення до даного Положення можуть бути внесені
відповідним наказом ректора або наказом ректора за рішенням наукової ради
СумДУ; у такому ж порядку дія Положення скасовується.
7.3 Контроль за виконанням вимог даного Положення здійснює проректор з
наукової роботи.
7.4 Визначити таким, що втратило чинність попередню версію Положення, яка
введена в дію наказом №0286-I від 07.04.2014р.
Відповідальний за укладання положення:
Заст. голови НТСА

Ю.В. Тараненко

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з наукової роботи
В.о. голови НТСА
Заступник начальника відділу
документально-інформаційних
комунікацій та контролю

А. М. Чорноус
С.М. Солодовніков
Л. В. Акименко
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Шаблон за версією 02
Затверджено наказом
ректора СумДУ
№0530-І від 16.11.2017 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор інституту(декан факультету)
_________
______________

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ПІДКОМІСІЇ
при проведенні першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
від «____» ____________20__ р.
Голова: _________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

Секретар: __________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

Присутні: ___ чоловік
_____________________ – ____________________________________________
(прізвище, ініціали)

(посада)

_____________________ – ____________________________________________
(прізвище, ініціали)

(посада)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Проведення відбору наукових робіт, що надійшли на перший тур
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (далі – Конкурс) за галуззю знань чи
спеціальністю «_____________________________________________________».
(назва галузі)

ВИСТУПИЛИ:
1. Секретар комісії ________________________________________, яка (який) зазначила (-ив),
(посада, ПІБ)

що на перший тур Конкурсу до підкомісії надійшло ____ робіт, а саме:
№
Посада (повністю, з назвою кафедри),
ПІБ студента
Група
п/п
ПІБ (повністю) наукового керівника
2. В обговоренні питання про виконання робіт для участі у другому турі Конкурсу взяли
участь _________________________________________________________________________ .
(зазначити осіб, які виступили в обговоренні)

УХВАЛИЛИ: Визначити переможців першого туру та рекомендувати до участі у другому
турі Конкурсу з галузі знань «_____________________________________________________»
(назва галузі)

наукові роботи студентів:
№ ПІБ (повністю) студента
п/п

Назва наукової роботи

Шифр

Зайняте
місце

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«за» – _____; «проти» – _____; «утрималися» – _____
Голова комісії

_____________
(підпис)

Секретар

_____________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

__________________
(прізвище, ініціали)
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Шаблон за версією 02
Затверджено наказом
ректора СумДУ
№0530-І від 16.11.2017 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з наукової роботи
___________ ______________
(підпис)

(прізвище, ініціали)

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
при проведенні першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
за галуззю «_______________________________________________»
(назва галузі)

від «____» ____________20__ р.
Апеляційна комісія розглянула студентську наукову роботу, студента (ки)
_______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові автора наукової роботи)

відповідно до заяви від ___ _____________ 20__ р. та вирішила визнати, що наукова робота
_______________________________________________________________________________
(назва роботи)

___________________________ направлена для участі у другому турі Конкурсу за галуззю
(може бути, не може бути)

знань « _______________________________________________ ».
(назва галузі)

Голова
апеляційної комісії

_____________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

Члени
апеляційної комісії:
_____________
(підпис)

_____________
(підпис)

_____________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

__________________
(прізвище, ініціали)

__________________
(прізвище, ініціали)
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Шаблон за версією 02
Затверджено наказом
ректора СумДУ
№0530-І від 16.11.2017 р.

ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних учасника Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з галузей знань і спеціальностей
Я, ________________________________________________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я, по батькові повністю)

(народився “____” _______________ 19___ року , паспорт серії _____ № ____________________ ) шляхом
підписання цього тексту, надаю згоду Сумському державному університету (далі – Університет) на обробку
моїх особистих даних у базах персональних даних учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з галузей знань і спеціальностей (далі – Конкурс) з метою ведення діловодства по Конкурсу; публікації
даних на сайті Університету; відправлення даних до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти; а також
в інших випадках, прямо передбачених законодавством України.
“____”_______________ 20 ___ р., _______________________ ( _________________________________ )
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Особу та підпис ___________________________ перевірено.
(прізвище та ініціали)

Відповідальний секретар конкурсної комісії ВНЗ ________________ ( ___________________________ )
(підпис)

(прізвище та ініціали)

М.П.



“____”_________ 20___ року.
_________________
(підпис)





Я, ______________________,
посвідчую,
що
отримав
повідомлення про включення
інформації про мене до бази
персональних даних з метою
ведення
діловодства
по
Всеукраїнському конкурсу
студентських наукових робіт
з
галузей
знань
і
спеціальностей;
публікації
даних на сайті СумДУ;
відправлення
даних
до
Інституту модернізації змісту
освіти,
інших
випадках,
прямо
передбачених
законодавством;
відомості
про мої права, визначені
Законом
України
«Про
захист персональних даних»
та про осіб, яким мої дані
надаються, для виконання
зазначеної мети.


Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних
даних учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
галузей знань і спеціальностей (далі – Конкурс) з метою ведення діловодства
по Конкурсу, публікації даних на сайті Сумського державного університету,
відправлення даних до Інституту модернізації змісту освіти, а також в інших
випадках, прямо передбачених законодавством.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»
суб’єкт персональних даних має право:
- знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані,
її призначення та найменування, місцезнаходження її власника чи
розпорядника;
- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних
даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його
персональні дані, що містяться у базі персональних даних;
- на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі
персональних даних;
- отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту,
крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його
персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати
зміст його персональних даних, що зберігаються;
- пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх
персональних даних органами державної влади, органами місцевого
самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
- пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх
персональних даних будь-яким власником та розпорядником цієї бази, якщо ці
дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової
втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням,
ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання
відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову
репутацію фізичної особи;
- звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень
яких належить здійснення захисту персональних даних;
- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства
про захист персональних даних.
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Стор. 12
Версія 02

Шаблон за версією 02
Затверджено наказом
ректора СумДУ
№0530-І від 16.11.2017 р.

РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу __________________________, представлену на Конкурс
(шифр)

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей з
__________________________________________________________________
(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

№
з/п

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Характеристики та критерії оцінки рукопису Рейтингова
оцінка. Бали
наукової роботи1)
Максимальна кількість
балів (за 100-бальною
шкалою)
Актуальність проблеми
10
Новизна та оригінальність ідей
15
Використані методи дослідження
15
Теоретичні наукові результати
10
Практична направленість результатів
(документальне підтвердження впровадження
20
результатів роботи)
Рівень використання наукової літератури та
інших джерел інформації
5
Ступінь самостійності роботи
10
Якість оформлення
5
Наукові публікації
10
Недоліки роботи (пояснення зниження
максимальних балів у пунктах 1-9):

10.1
10.2
10.3
….
Сума балів

Загальний висновок __________________________________________________
(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції)

Рецензент ________ _________________________________________________
(підпис)

(П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь)

__________ ___________________ 20____ року

Галузеві конкурсні комісії мають право вносити додаткові критерії оцінки рукопису наукової
роботи, що враховують специфіку даної галузі знань, спеціальності, спеціалізації (20 балів). У
цьому випадку максимальна сума балів буде 120.
1
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Стор. 13
Версія 02

Шаблон за версією 02
Затверджено наказом
ректора СумДУ
№0530-І від 16.11.2017 р.

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

апеляційної комісії Конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і
спеціальностей з ____________________________________________
(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

від ____ __________20___ року
Апеляційна комісія розглянула студентську наукову роботу
студента(ки) _______________________________________________________
(прізвище, імя, по батькові)

відповідно до його (її) заяви від _______ 20____ та вирішила визнати, що
студент(ка) ________________________________________________________
(прізвище, імя, по батькові)

_________________________________________________________________
(рішення апеляційної комісії)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Голова апеляційної комісії ___________
(підпис)

Члени апеляційної комісії: ___________
(підпис)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

____________________________
(прізвище, ініціали)

____________________________
(прізвище, ініціали)
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Стор. 14
Версія 02

Шаблон за версією 02
Затверджено наказом
ректора СумДУ
№0530-І від 16.11.2017 р.

ВІДОМОСТІ
про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи
учасника Конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і
спеціальностей
«________________________________»
(шифр)

Автор

Науковий керівник

1. Прізвище ________________________ 1. Прізвище ___________________
2. Ім’я (повністю) ___________________ 2. Ім’я (повністю) ______________
3. По батькові (повністю)_____________ 3. По батькові (повністю) _______
4. Повне найменування та місцезнаходження закладу
4. Місце роботи, телефон, е-mail
вищої освіти, у якому навчається автор
_________________________________________________ ______________________________
_________________________________________________

5. Факультет (інститут)_______________ 5. Посада _____________________
6. Курс (рік навчання)________________ 6. Науковий ступінь ____________
7. Результати роботи опубліковано
7. Вчене звання ________________
___________________________________
(рік, місце, назва видання)

8. Результати роботи впроваджено
___________________________________
(рік, місце, форма впровадження)

9. Телефон, е-mail ___________________
Науковий керівник

________________

_____________________

Автор роботи

________________

_____________________

(підпис)
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Рішенням конкурсної комісії ___________________________________________
(найменування закладу вищої освіти)

Студент(ка) ________________________________ рекомендується для участі
(прізвище, ініціали)

у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
_______________________________________________________________________________________________________
(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

Голова конкурсної комісії ____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

____ ____________________20 __ року
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Стор. 15
Версія 02

Шаблон за версією 02
Затверджено наказом
ректора СумДУ
№0530-І від 16.11.2017 р.

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
галузевої конкурсної комісії Конкурсу студентських наукових робіт з
галузей знань і спеціальностей
з ____________________________________________________,
(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

проведеного в Сумському державному університеті,
від ____ ___________ 20 __ року
Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування ____
студентських наукових робіт, що надійшли з____ закладів вищої освіти.
На підсумковій науково-практичній конференції виступило ____
студентів з _____ закладів вищої освіти.
На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науковопрактичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати
переможцями Конкурсу та нагородити:
Диплом І
ступеня, ІІ
ступеня,
ІІІ ступеня
(потрібне
зазначити)
1

Прізвище,
ім’я,
по батькові
студента
(повністю)

Прізвище, ім’я,
по батькові
(повністю), посада
наукового керівника

2

3

Найменування
закладів вищої
освіти (повністю)

4

Голова галузевої конкурсної комісії ________ ________________________
(підпис)

Члени галузевої конкурсної комісії:

(місце роботи, посада, прізвище та ініціали)

________ ________________________
(підпис)

(місце роботи, посада, прізвище та ініціали)

________ ________________________
(підпис)

(місце роботи, посада, прізвище та ініціали)
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Стор. 16
Версія 02

Шаблон за версією 02
Затверджено наказом
ректора СумДУ
№0530-І від 16.11.2017 р.

СТАТИСТИЧНА ДОВІДКА
На Конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і
спеціальностей у 20 __/20 __ н. р. з ___________________________________
(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

надійшло _____ робіт (____ студентів - авторів, ____ наукових керівників) з
_____ закладів вищої освіти.

№
з/п

1

Найменування
закладу вищої
освіти
(повністю)

Загальна
кількість
робіт

2

Кількість
студентів авторів

3

Голова галузевої конкурсної комісії

4

Представлені до нагородження
диплом
І
ступеня
5

диплом
ІІ
ступеня
6

диплом
ІІІ
ступеня
7

____________

________________

Секретар галузевої конкурсної комісії ____________

________________

(підпис)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

________ ______________ 20 __ року
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