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ПОЛОЖЕННЯ 

Про проведення щорічного конкурсу 

«Кращий студент-науковець» серед студентів та магістрантів  

Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

1. Загальні положення 

1.1. Це положення регламентує умови, порядок організації та проведення 

щорічного конкурсу «Кращий студент-науковець» серед студентів і магістрантів 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (далі – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводиться з метою популяризації студентської науково-дослідної 

діяльності в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, залучення 

молоді до активної наукової роботи, узагальнення і поширення позитивного досвіду 

студентських досліджень та відзначення особистих наукових здобутків. 

1.3. Основними завданнями конкурсу є підтримка обдарованих студентів, 

стимулювання їх зацікавленості до підвищення свого інтелектуального рівня, сприяння 

утвердженню пріоритету наукової роботи студентів та магістрантів університету, як 

важливого чинника формування фахівця нового типу, створення резерву наукових і 

науково-педагогічних кадрів НДУ імені Миколи Гоголя. 

2. Організація Конкурсу 

2.1. Оголошення про початок Конкурсу здійснюється наказом ректора. З метою 

визначення переможців Конкурсу створюється конкурсна комісія, яку очолює ректор 

університету. До складу комісії входять провідні вчені університету, представники 

студентського самоврядування, представник Ради аспірантів і молодих учених. Наказ 

про проведення Конкурсу та персональний склад комісії щорічно видається ректором 

університету.  

2.2. Конкурс проводиться у два етапи: 

І етап. На кожному факультеті/інституті вчена рада обирає не більше трьох кращих 

студентів шляхом обробки та обговорення поданих матеріалів усіх претендентів. 

ІІ етап. Визначення конкурсною комісією найкращого студента з числа усіх 

кандидатур, рекомендованих вченими радами факультетів/інститутів. 

2.3. Результати Конкурсу оприлюднюються у травні під час декади «Молодь у 

науці».  

 



3. Умови участі в Конкурсі 

3.1. У Конкурсі можуть брати участь студенти та магістранти всіх спеціальностей і 

всіх курсів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, які нададуть 

необхідні документи відповідно до умов Конкурсу.  

3.2. Для участі в Конкурсі слід подати до деканату факультету/дирекції інституту 

анкету учасника (Додаток 1). До анкети додаються ксерокопії всіх статей, дипломів, 

грамот, патентів тощо, отриманих протягом навчального року. Для підтвердження 

доповідей на засіданнях наукових гуртків та проблемних груп надаються відповідні 

довідки за підписом керівника проблемної групи чи наукового гуртка. Участь у 

конференціях має бути підтверджена ксерокопіями тез доповідей, або, в разі відсутності 

тез, програмами відповідних конференцій.  

4. Порядок визначення переможців Конкурсу 

4.1. Визначення переможців Конкурсу відбувається за рейтинговим принципом 

оцінювання наукових здобутків претендентів за основними та додатковими 

показниками на підставі отриманих матеріалів від відкритого обговорення досягнень 

кожного учасника конкурсу: 

А) Основні показники визначення загального рейтингу включають: публікації, 

отримання авторських свідоцтв, патентів на винаходи, корисні моделі, промислові 

зразки, участь у виконанні проєктів, участь у наукових і науково-практичних 

конференціях, інших науково-організаційних заходах (конкурси, гранти, олімпіади, 

наукові стипендії та відзнаки); 

Б) Додаткові показники визначення загального рейтингу учасників Конкурсу: 

вказуються наукові досягнення студента, які, на його думку, не відображені в основних 

показниках. 

4.2. Рішення конкурсної комісії затверджується наказом ректора. 

4.3. За результатами Конкурсу визначається одне перше місце, не більше двох – 

других та не більше трьох – третіх місць. Окрім переможців, конкурсною комісією 

можуть бути додатково визначені лауреати Конкурсу з числа учасників, які мають 

значні успіхи в науковій діяльності. 

4.4. Переможці Конкурсу мають пріоритетне право щодо висунення їх на іменні 

стипендії, отримання рекомендацій для подальшого навчання в магістратурі та 

аспірантурі. 

5. Нагородження 

5.1. Відбувається на основі рейтингового оцінювання наукових досягнень 

учасників за рішенням конкурсної комісії під час декади «Молодь у науці». Результати 

Конкурсу оприлюднюються на сайті університету. 

Студент, який виборов перше місце, одержує диплом І ступеня та грошову премію 

в розмірі стипендії. 



Студенти, що посіли друге місце, одержують дипломи ІІ ступеня та грошову 

премію в розмірі 0,75 стипендії кожному. 

Студенти, що посіли третє місце, одержують дипломи ІІІ ступеня та грошову 

премію в розмірі 0,5 стипендії кожному. 

Студенти, які були визначені конкурсною комісією як лауреати Конкурсу, 

нагороджуються дипломами лауреатів Конкурсу. 

 

5.2. Батькам переможців та лауреатів надсилаються листи-подяки від університету. 

 
Додаток 1 

Анкета учасника 

щорічного конкурсу «Кращий студент-науковець» 

Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

ПІБ________________________________________________________________________ 

факультет (інститут) ________________________________________________________  

курс ____________________________ група  ____________________________________ 

спеціальність  ______________________________________________________________ 

номер телефону___________________ E-mail  ___________________________________ 

 

А) Основні показники визначення загального рейтингу 

№ 

 
Назва показника Кількість 

балів за 

одиницю 

Кільк

ість, 

шт. 

Сума 

балів за 

показник 

Форма 

підтвердж

ення 

Примітка 

1 участь у міжнародній студентській олімпіаді 

(у примітці зазначити результат) 
100   сертифікат  

 1 місце  міжнародної  студентської  олімпіади 200   диплом  

 2 місце  міжнародної  студентської  олімпіади 170   диплом  

 3 місце  міжнародної  студентської  олімпіади 150   диплом  

2 участь у всеукраїнській студентській 

олімпіаді (у примітці зазначити результат) 
50   сертифікат  

 1 місце  всеукраїнської  студентської  

олімпіади 
100   диплом  

 2 місце всеукраїнської студентської  

олімпіади 
80   диплом  

 3 місце всеукраїнської  студентської  

олімпіади 
70   диплом  

3 призер університетських студентських  

олімпіад  

1 місце 

40   довідка 

відпові-

дального за 

студент- 

ську 

наукову 

роботу 

 

2 місце 30   

3 місце 20   

4 участь у міжнародному конкурсі наукових 

робіт (у примітці зазначити результат) 
50    сертифікат  

 1 місце міжнародного  конкурсу 

студентських наукових робіт 
200   диплом  

 2 місце міжнародного  конкурсу 

студентських наукових робіт 
170   диплом  



 3 місце міжнародного  конкурсу 

студентських наукових робіт 
150   диплом  

5 участь у міжнародному науковому 

професійному конкурсі (у примітці зазначити 

результат) 

50    сертифікат  

 1 місце міжнародного наукового 

професійного конкурсу  
200   диплом  

 2 місце міжнародного наукового 

професійного конкурсу 
170   диплом  

 3 місце міжнародного наукового 

професійного конкурсу 
150   диплом  

6 участь у всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт із галузей знань 

і спеціальностей 

50    сертифікат  

 1 місце всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт із галузей знань 

і спеціальностей 

100   диплом  

 2 місце всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт із галузей знань 

і спеціальностей 

80   диплом  

 3 місце всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт із галузей знань 

і спеціальностей 

70   диплом  

7 участь у всеукраїнському науковому конкурсі  50    сертифікат  

 1 місце всеукраїнського наукового конкурсу 100   диплом  

 2 місце всеукраїнського наукового конкурсу 80   диплом  

 3 місце  всеукраїнського наукового конкурсу 70   диплом  

8 опублікована стаття в наукових журналах із 

імпакт-фактором, що входять до 

міжнародних наукометричних  баз даних 

(SCOPUS,  Web of Science тощо) 

200 

 

  копія статті 

та змісту 
 

 опублікована стаття в закордонних виданнях  200   копія статті 

та змісту 
 

 опублікована стаття у фаховому виданні, що 
входить до переліку видань, у яких можуть 
публікуватися результати дисертаційних 
досліджень 

100   копія статті 

та змісту 
 

 опублікована стаття  в наукових виданнях та 

збірках студентських наукових робіт 
50   копія статті 

та змісту 
 

9 участь у міжнародних наукових 

конференціях (за кордоном) 

 

60   копія статті 

та змісту/ 

програма 

конфе- 

ренції 

 

 участь у міжнародних наукових 

конференціях (в Україні) 
40   копія статті 

та змісту/ 

програма 

конфе- 

ренції 

 

 участь у всеукраїнських наукових 

конференціях 
30   копія статті 

та змісту/ 

програма 

конфе- 

ренції 

 

 участь у регіональних та  університетських 20   копія статті  



наукових конференціях 

 

та змісту/ 

програма 

конфе- 

ренції 

10 участь в отриманні патенту на проведення 

наукових винаходів 
100   копія 

докумен-

ту, що 

засвідчує 

авторство 

на винахід 

 

11 участь у виконанні міжнародного наукового 

проєкту або участь у реалізації 

фундаментального чи прикладного науково-

дослідного держбюджетного проєкту або 

проєкту, що фінансується на госпдоговірних 

засадах  

50   довідка за 

підписом 

керівника 

проєкту 

 

12 доповідь на засіданні наукового семінару, 

круглого столу тощо. 
20   довідка зав. 

кафедри  
 

 доповідь на засіданні  студентського 

наукового гуртка чи проблемної групи 
10   довідка за 

підписом 

керівника 

гуртка чи 

проблемної

групи 

 

 ВСЬОГО      

 

Б) Додаткові показники визначення загального рейтингу: 

 

1.    … 

2.    … 

 

Достовірність поданих мною даних про наукові досягнення підтверджую та надаю право 

конкурсній комісії використовувати надану мною інформацію під час проведення Конкурсу  та 

підведення його підсумків. 

 

Учасник конкурсу  «Кращий студент-науковець»__________(підпис) 

 

Дата ________________________  

 


