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1. Загальні положення 

1.1. Положення про конкурс «Кращий студентський науковий гурток 

Львівського національного університету природокористування» (далі – 

Положення) визначає порядок організації та проведення у Львівському 

національному університеті природокористування (далі – Університет) 

конкурсу за результатами якого визначають кращий студентський науковий 

гурток Університету в навчальному році. 

1.2. У конкурсі «Кращий студентський науковий гурток Львівського 

національного університету природокористування» (далі – Конкурс) можуть 

брати участь студентські наукові гуртки, які функціонують при кафедрах 

Університету. Діяльність студентських наукових гуртків регламентується 

Положенням про студентський науковий гурток Львівського національного 

університету природокористування. Такі гуртки є творчими колективами 

студентів, які об’єднані з метою якісної підготовки фахівців вищої 

кваліфікації, формування у них первинних систематизованих навичок 

науково-дослідної роботи та вмінь застосовувати в практичній діяльності 

досягнень науково-технічного прогресу. 

1.3. Конкурс проводиться з метою стимулювання та підвищення 

зацікавленості студентів у проведенні науково-дослідної роботи, 

популяризації здобутків студентських наукових гуртків. Основними 

завданнями Конкурсу є виявлення та підтримка кращих студентських 

наукових гуртків, залучення інтелектуально та творчо обдарованої 

студентської молоді до науково-дослідної та експериментальної роботи, 

виховання у студентів самостійності, наполегливості, вміння формувати і 

відстоювати власну думку, заохочення науково-педагогічних працівників – 

керівників студентських наукових гуртків Університету. 

1.4. Визначення кращого студентського наукового гуртка здійснюється 

відповідно до встановлених параметрів, механізму оцінювання та підведення 

підсумків роботи студентських наукових гуртків у навчальному році.  



1.5. Підведення підсумків Конкурсу та затвердження його результатів 

розпорядженням ректора Університету здійснюється в кінці кожного 

навчального року. 

1.6. Організація проведення Конкурсу покладається на Наукове 

товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

Університету.  

 

2. Етапи проведення конкурсу 

2.1. Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі кожен 

факультет Університету визначає по 2 кращі студентські наукові гуртки, що 

рекомендуються для участі у другому етапі Конкурсу.  

2.2. Перший етап Конкурсу проводиться у формі обговорення 

результатів діяльності всіх студентських наукових гуртків на факультеті. 

Визначення кращих студентських наукових гуртків здійснюється на засіданні 

конкурсної комісії з представників усіх кафедр і первинних студентських 

організацій факультетів шляхом підсумовування балів за критеріями 

оцінювання, зазначеними у розділі 4 цього Положення. Склад конкурсної 

комісії затверджується розпорядженням декана факультету з урахуванням 

пропозицій від кафедр та студентського наукового товариства факультету. 

Результати оцінювання затверджуються шляхом відкритого голосування 

учасників зібрання, для проведення якого з числа присутніх формується 

лічильна комісія. Результати першого етапу оформляються у вигляді звіту 

конкурсної комісії (додаток 1). Його підписує голова та секретар 

факультетської конкурсної комісії.  

2.3. Переможців першого етапу Конкурсу рекомендовано відзначити на 

рівні факультетів (дипломами, грамотами, цінними подарунками тощо). 

2.4. Проведення другого етапу конкурсу покладається на конкурсну 

комісію, склад якої затверджується розпорядженням ректора Університету на 

основі подання Наукового товариство студентів, аспірантів, докторантів і 



молодих вчених Університету. До складу комісії входять представники усіх 

факультетів Університету та Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Університету (як науково-педагогічні 

працівники, так і студенти).   

2.5. Студентські наукові гуртки – переможці першого етапу Конкурсу 

беруть участь у другому його етапі. Конкурсні комісії, які проводили перший 

етап конкурсу, направляють конкурсній комісії, створеній для проведення 

другого етапу Конкурсу, інформацію про результати першого етапу 

Конкурсу (додаток 1). До цієї інформації додаються оригінали чи копії 

документів (довідок впроваджень, публікацій, дипломів, грамот тощо), які 

підтверджують підстави для нарахування конкурсантам балів у першому 

етапі Конкурсу.  

2.6. На основі матеріалів, поданих на другий етап Конкурсу, 

формується рейтинг студентських наукових гуртків – учасників конкурсу, 

який відображає суму балів, набраних кожним конкурсантом у першому 

етапі Конкурсу (додаток 2). Цей рейтинг представляється кожному члену 

конкурсної комісії до початку засідання, в рамках якого проводиться другий 

етап Конкурсу.  

2.7. На засіданні конкурсної комісії, в рамках якої проводиться другий 

етап Конкурсу, представники кожного студентського наукового гуртка 

(староста гуртка чи інша особа) в короткому виступі (5-7 хв.) висвітлюють 

основні результати роботи гуртка упродовж навчального року. 

Рекомендованим є супровід виступу презентаційним матеріалом. Презентація 

роботи гуртка оцінюється кожним членом комісії за 3-бальною шкалою.  

2.8. На другому етапі Конкурсу визначаються кращі студентські 

наукові гуртки Університету. Ними стають гуртки, котрі набрали найбільшу 

суму балів, якою є загальна кількість балів, отримана ним за результатами 

першого етапу конкурсу і балів, виставлених усіма членами конкурсної 

комісії за презентацію результатів роботи гуртка. Для підсумовування балів 



із загальної кількості членів конкурсної комісії обирається лічильна комісія з 

трьох осіб. Лічильною комісією переглядаються представлені на другий етап 

Конкурсу документи, які підтверджують підстави для нарахування 

студентським науковим гурткам балів у першому етапі Конкурсу, вносяться 

при встановленні невідповідності корективи в результати першого етапу 

Конкурсу, проводиться підрахунок загальної кількості балів, набраних 

студентськими науковими гуртками  на обох етапах Конкурсу. 

 

3. Вимоги щодо подання документації 

3.1. Для участі в Конкурсі керівнику студентського наукового гуртка 

необхідно подати такі документи: 

 Витяг з протоколу засідання кафедри про розгляд результатів  

функціонування студентського наукового гуртка; 

 Журнал роботи студентського наукового гуртка; 

 Звіт керівника про роботу студентського наукового гуртка за 

вказаний період (назва студентського наукового гуртка; кафедра, на якій 

функціонує гурток; керівник гуртка (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, 

посада); староста гуртка (П.І.Б., група); кількість гуртківців; кількість 

проведених засідань; кількість заслуханих на засіданнях наукового гуртка 

доповідей; кількість проведених круглих столів в рамках засідань 

студентського наукового гуртка; кількість гуртківців, які взяли участь у 

олімпіадах, конкурсах наукових робіт, Міжнародному студентському 

науковому форумі “Студентська молодь і науковий прогрес в АПК”, звітній 

студентській науковій конференції за результатами досліджень у 20__ році, 

інших наукових і просвітницьких заходах). 

 

4. Критерії оцінювання студентських наукових гуртків – учасників 

Конкурсу  



4.1. У процесі Конкурсу досягнення студентських наукових гуртків 

оцінюються в балах за наукові досягнення студентів – членів гуртків. Окремі 

досягнення гуртків та студентів-гуртківців оцінюються наступною кількістю 

балів: 

4.1.1. Наукові публікації студентів – членів гуртка (зміст публікації 

повинен відповідати предметній сфері діяльності гуртка): 

- у зарубіжних періодичних виданнях, колективних монографіях – 10 

балів; 

- у наукових фахових виданнях, в колективній монографії в Україні – 

10 балів;  

- у інших наукових виданнях в Україні (крім матеріалів конференцій) – 

5 балів. 

4.1.2. Доповідь студентів – членів гуртка на конференції з 

проблематики, що узгоджується з предметною сферою діяльності гуртка, яку 

підтверджено публікацією, сертифікатом (дипломом, грамотою): 

- міжнародній у країнах зарубіжжя – 10 балів; 

- міжнародній в Україні – 8 балів; 

- всеукраїнській – 5 балів; 

- університетській – 3 бали.  

4.1.3. Участь студентів – членів гуртка у конкурсах студентських 

наукових робіт (галузь знань чи спеціальність, за якою проводиться конкурс, 

повинна відповідати предметній сфері діяльності гуртка): 

 диплом переможця другого туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей: 

- 1 ступеня – 12 балів; 

- 2 ступеня – 10 балів; 

- 3 ступеня – 8 балів; 

дипломи і грамоти за одержані інші місця та номінації – 5 балів;   



 диплом переможця інших конкурсів студентських наукових 

робіт: 

– міжнародних – 10 балів; 

– всеукраїнських – 6 балів. 

 відзнаки (дипломи, грамоти) за участь у інших конкурсах 

студентських наукових робіт – 3 бали.  

4.1.4. Участь студентів – членів гуртка в студентських олімпіадах 

(галузь знань чи спеціальність, за якою проводиться олімпіада, повинна 

відповідати предметній сфері діяльності гуртка):  

  диплом переможця другого етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади: 

-  1 ступеня – 12 балів; 

- 2 ступеня – 10 балів; 

- 3 ступеня – 8 балів; 

дипломи і грамоти за одержані інші місця та номінації – 5 балів   

  диплом переможця інших студентських олімпіад, змагань: 

– міжнародних – 10 балів; 

– всеукраїнських – 6 балів ; 

  відзнаки (дипломи, грамоти) за участь у інших конкурсах 

студентських наукових робіт – 3 бали. 

4.1.5. Наявність впроваджень результатів наукових досліджень 

студентів – членів гуртка (довідки, акти впровадження, результати 

впроваджень узгоджуються з предметною сферою діяльності гуртка) у 

кількості не більше одного впровадження за досліджуваною темою чи 

організацією, що їх апробує: 

- на регіональному, національному рівнях – 15 балів; 

- на рівні окремої організації – 8 балів.  



4.1.6. Інші нагороди студентів – членів гуртка за наукову діяльність, що 

відповідає предметній сфері діяльності гуртка, крім відзнак (дипломів, 

грамот), зазначених у пп. 3.1.2–3.1.4: 

- медаль – 10 балів; 

- премія – 7 балів; 

- диплом – 6 балів; 

- грамота – 4 бали; 

- сертифікат, інше – 2 бали. 

4.1.7. Участь членів студентського наукового гуртка в інших наукових 

заходах (круглих столах, семінарах, конгресах тощо, що узгоджуються з 

предметною сферою діяльності гуртка) Університету (факультету, кафедри) – 

3 бали за кожен захід. 

4.1.8. Участь членів студентського наукового гуртка в просвітницьких 

заходах (співпраця з філіями кафедр, учнями ліцеїв, коледжів та ін. закладів 

тощо) Університету (факультету, кафедри) – 4 бали за кожен захід. 

4.1.9. Видання за участю студентського наукового гуртка збірників 

наукових праць студентів (на рівні факультету, кафедри) – 20 балів за кожен 

збірник.  

4.1.10. Презентація результатів роботи гуртка під час ІІ етапу 

Конкурсу: подача матеріалу, активність гуртка тощо оцінюється кожним 

членом конкурсної комісії за 3-бальною шкалою.  

4.2. Додаткові характеристики гуртків, що враховуються при 

підведенні підсумків Конкурсу: 

 кількість студентів – членів студентського наукового гуртка; 

  кількість балів з розрахунку на одного члена студентського наукового 

гуртка. 

 

 

 



5. Визначення результатів і нагородження переможців Конкурсу 

5.1. Конкурс має характер загальної першості. Статус переможців 

Конкурсу отримують студентські наукові гуртки, які зайняли призові місця, 

що визначаються сумою балів, починаючи з максимальної, за усіма 

критеріями, зазначеними у розділі 4 цього Положення. 

5.2. У разі отримання однакової кількості балів двома чи більше 

студентськими науковими гуртками враховується додатковий критерій – 

кількість балів з розрахунку на одного студента гуртка. Перевагу отримує 

гурток, у якого зазначений критерій є вищим. У разі рівності й за цим 

критерієм студентські наукові гуртки отримують однакові відзнаки за участь 

у Конкурсі. 

5.3. За результатами Конкурсу встановлюється одне перше, два других 

та три третіх призових місця.  

5.4. Призери Конкурсу нагороджуються дипломами I, ІІ та ІІІ ступенів. 

Усі інші учасники другого етапу конкурсу нагороджуються грамотами 

Університету. Грамотами відзначаються й науково-педагогічні працівники – 

керівники студентських наукових гуртків, що стали переможцями. 

5.5. Результати проведення Конкурсу (додаток 3) затверджуються 

розпорядженням ректора Університету. 

 

6. Внесення змін і доповнень до Положення 

6.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносять у тому ж порядку, 

що діє для його затвердження. 



Додаток 1 

ЗВІТ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ  

I-го етапу Конкурсу  

“Кращий студентський науковий гурток Львівського національного університету природокористування” 

факультету ________________________________ 
 щодо розгляду  результатів функціонування  студентських наукових гуртків  у _______ н.р. 

Критерії оцінювання результатів діяльності 

студентських наукових гуртків 

Студентський науковий гурток (назва, кафедра) 

       

1. Наукові публікації студентів – членів гуртка 

- у зарубіжних періодичних виданнях, колективних 

монографіях – 10 балів 

       

- у наукових фахових виданнях, в колективній 

монографії в Україні – 10 балів 
       

- у інших наукових виданнях в Україні (крім 

матеріалів конференцій) – 5 балів 
       

2. Доповідь студентів – членів гуртка на 

конференції, яку підтверджено публікацією, 

сертифікатом (дипломом, грамотою) 

- міжнародній у країнах зарубіжжя – 10 балів 

       

- міжнародній в Україні – 8 балів        

- всеукраїнській – 5 балів         

- університетській – 3 бали         

3. Участь студентів – членів гуртка у конкурсах 

студентських наукових робіт 

Диплом переможця другого туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей: 

1 ступеня – 12 балів 

       

2 ступеня – 10 балів        



3 ступеня – 8 балів        

дипломи і грамоти за одержані інші місця та 

номінації – 5 балів   
       

Диплом переможця інших конкурсів студентських 

наукових робіт: 

– міжнародних – 10 балів 

       

– всеукраїнських – 6 балів        

Відзнаки (дипломи, грамоти) за участь у інших 

конкурсах студентських наукових робіт – 3 бали 
       

4. Участь студентів – членів гуртка у 

студентських олімпіадах  

       

Диплом переможця другого етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади: 

1 ступеня – 12 балів 

       

2 ступеня – 10 балів        

3 ступеня – 8 балів        

дипломи і грамоти за одержані інші місця та 

номінації – 5 балів 
       

Диплом переможця інших студентських олімпіад, 

змагань: 

– міжнародних – 10 балів 

       

– всеукраїнських – 6 балів        

Відзнаки (дипломи, грамоти) за участь у інших 

конкурсах студентських наукових робіт – 3 бали  
       

5. Наявність впроваджень результатів наукових 

досліджень студентів (довідки, акти 

впровадження) у кількості не більше одного 

впровадження за досліджуваною темою чи 

організацією, що їх апробує: 
- на регіональному, національному рівнях – 15 балів 

       

- на рівні окремої організації – 8 балів        



6. Інші нагороди за наукову діяльність, крім 

відзнак (дипломів, грамот), зазначених у пп. 2-4: 

- медаль – 10 балів 

       

- премія – 7 балів        

- диплом – 6 балів        

- грамота – 4 бали        

- сертифікат, інше – 2 бали        

7. Участь членів студентського наукового гуртка в 

інших наукових (круглих столах, семінарах, 

конгресах тощо) заходах університету (факультету, 

кафедри) – 3 бали за кожен захід 

       

8. Участь членів студентського наукового гуртка в 

просвітницьких (співпраця з філіями кафедр, 

учнями ліцеїв, коледжів та ін. закладів тощо) 

заходах університету (факультету, кафедри) – 4 бали 

за кожен захід 

       

9. Видання за участю студентського наукового 

гуртка збірників наукових праць студентів (на рівні 

факультету, кафедри) – 20 балів за кожен збірник 

       

Загальна кількість балів за сукупністю критеріїв 

оцінювання 

       

Кількість студентів – членів гуртка         

 

За результатами проведення першого етапу Конкурсу рекомендовано відзначити наступні студентські наукові гуртки: 

Назва гуртка, науковий керівник  _______________________________________________________________ 

Назва гуртка, науковий керівник  _______________________________________________________________ 

Голова конкурсної комісії               

Секретар    



Додаток  2 

РЕЙТИНГ УЧАСНИКІВ 

II-го етапу конкурсу “Кращий студентський науковий гурток  Львівського національного університету 

природокористування” у  ____________ навчальному році 

Критерії оцінювання результатів діяльності 

студентських наукових гуртків 

Студентський науковий гурток (назва, кафедра) 

          

1. Наукові публікації студентів – членів гуртка 

- у зарубіжних періодичних виданнях, колективних 

монографіях – 10 балів 

          

- у наукових фахових виданнях, в колективній 

монографії в Україні – 10 балів 
          

- у інших наукових виданнях в Україні (крім матеріалів 

конференцій) – 5 балів 
          

2. Доповідь студентів – членів гуртка на 

конференції, яку підтверджено публікацією, 

сертифікатом (дипломом, грамотою) 

- міжнародній у країнах зарубіжжя – 10 балів 

          

- міжнародній в Україні – 8 балів           

- всеукраїнській – 5 балів            

- університетській – 3 бали            

3. Участь студентів – членів гуртка у конкурсах 

студентських наукових робіт 

Диплом переможця другого туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей: 

1 ступеня – 12 балів 

          

2 ступеня – 10 балів           

3 ступеня – 8 балів           

дипломи і грамоти за одержані інші місця та номінації 

– 5 балів   
          

Диплом переможця інших конкурсів студентських 

наукових робіт: 

– міжнародних – 10 балів 

          

– всеукраїнських – 6 балів           



Відзнаки (дипломи, грамоти) за участь у інших 

конкурсах студентських наукових робіт – 3 бали 
          

4. Участь студентів – членів гуртка у студентських 

олімпіадах  

          

Диплом переможця другого етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади: 

1 ступеня – 12 балів 

          

2 ступеня – 10 балів           

3 ступеня – 8 балів           

дипломи і грамоти за одержані інші місця та номінації 

– 5 балів 
          

Диплом переможця інших студентських олімпіад, 

змагань: 

– міжнародних – 10 балів 

          

– всеукраїнських – 6 балів           

Відзнаки (дипломи, грамоти) за участь у інших 

конкурсах студентських наукових робіт – 3 бали  
          

5. Наявність впроваджень результатів наукових 

досліджень студентів (довідки, акти впровадження) 

у кількості не більше одного впровадження за 

досліджуваною темою чи організацією, що їх 

апробує: 
- на регіональному, національному рівнях – 15 балів 

          

- на рівні окремої організації – 8 балів           

6. Інші нагороди за наукову діяльність, крім відзнак 

(дипломів, грамот), зазначених у пп. 2-4: 

- медаль – 10 балів 

          

- премія – 7 балів           

- диплом – 6 балів           

- грамота – 4 бали           

- сертифікат, інше – 2 бали           

7. Участь членів студентського наукового гуртка в 

інших наукових (круглих столах, семінарах, 

конгресах тощо) заходах університету (факультету, 

кафедри) – 3 бали за кожен захід 

          

 



8. Участь членів студентського наукового гуртка в 

просвітницьких (співпраця з філіями кафедр, 

учнями ліцеїв, коледжів та ін. закладів тощо) 

заходах університету (факультету, кафедри) – 4 бали 

за кожен захід 

          

9. Видання за участю студентського наукового 

гуртка збірників наукових праць студентів (на рівні 

факультету, кафедри) – 20 балів за кожен збірник 

          

Загальна кількість балів за сукупністю критеріїв 

оцінювання 

          

Кількість студентів – членів гуртка            

Оцінка презентації результатів функціонування 

гуртка під час ІІ етапу конкурсу – до 3 балів 

          

 

 

 

Член конкурсної комісії 

   

Посада            ПІБ члена конкурсної комісії 



Додаток 3 

ЗВІТ 

лічильної комісії 

ІІ етапу конкурсу “Кращий студентський науковий гурток Львівського 

національного університету природокористування” у ______ навч. році 

 

На підставі результатів конкурсу “Кращий студентський науковий 

гурток Львівського національного університету природокористуванняˮ 

встановлено нижче вказаний перелік студентських наукових гуртків, яких 

рекомендовано відзначити: 

 

Дипломом I ступеня 

Назва гуртка ______________________________________________________ 

кафедри  __________________________________________________________ 

Кількість отриманих балів  __________________________________________ 

Науковий керівник (посада, ПІБ) ______________________________________ 

   

Дипломом II ступеня 

Назва гуртка ______________________________________________________ 

кафедри  __________________________________________________________ 

Кількість отриманих балів  __________________________________________ 

Науковий керівник (посада, ПІБ) ______________________________________ 

 

Дипломом II ступеня 

Назва гуртка ______________________________________________________ 

кафедри  __________________________________________________________ 

Кількість отриманих балів  __________________________________________ 

Науковий керівник (посада, ПІБ) ______________________________________ 

 

Дипломом III ступеня 

Назва гуртка ______________________________________________________ 

кафедри  __________________________________________________________ 

Кількість отриманих балів  __________________________________________ 

Науковий керівник (посада, ПІБ) ______________________________________ 

 

Дипломом III ступеня 

Назва гуртка ______________________________________________________ 

кафедри  __________________________________________________________ 

Кількість отриманих балів  __________________________________________ 

Науковий керівник (посада, ПІБ) ______________________________________ 

 



Дипломом III ступеня 

Назва гуртка ______________________________________________________ 

кафедри  __________________________________________________________ 

Кількість отриманих балів  __________________________________________ 

Науковий керівник (посада, ПІБ) ______________________________________ 

 

Інші учасники Конкурсу 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Склад лічильної комісії: 

 

Голова лічильної комісії: 

 

__________________________________________________________________ 

 

Члени лічильної комісії: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


