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Конкурс проводиться серед студентів І-ІУ курсів, які виконують 

науково-дослідні та пошукові роботи під керівництвом викладачів коледжу. 

1. Завданням конкурсу є: 

- надання студентам коледжу можливостей реалізувати власні творчі 

здібності на терені дослідно-пошукової наукової діяльності; 

- розвиток навичок самостійної пошукової роботи; 

- формування відповідальності за розвиток і самореалізацію 

обдарувань особистості студентів; 

- професійна орієнтація відповідно до інтересів та здібностей; 

- визначення переможців конкурсу. 

2. Конкурс проводиться щороку у квітні-травні. 

3. Для організації та проведення конкурсу утворюється творча 

група, до складу якої входять викладачі, члени студентського 

самоврядування коледжу. 

4. Вимоги до конкурсних робіт: 

- науковість; 

-новизна, актуальність; 

- наявність власної гіпотези; 

- доведення та підтвердження цієї гіпотези змістом та висновками; 

- стиль наукового дослідження; 

- прикладний характер дослідження. 

5. Захист науково-дослідних і пошукових робіт передбачає: 

- аргументоване мотивування актуальності теми; 

- вміння чітко, логічно, коротко з’ясовувати суть проблеми, методи 

дослідження; 

- повні, вичерпні відповіді на поставлені запитання; 

- культуру мовлення; 

- якість оформлення робіт. 

Захист і презентація науково-дослідних і пошукових робіт 

здійснюється на науково-практичній конференції коледжу, в роботі якої 

беруть участь гуртки, які працювали протягом навчального року. 
За результатами захисту і презентації науково-дослідних і пошукових 

робіт готується наказ по коледжу, в якому відмічаються кращі виступи, 

переможці презентації, науково-дослідних та пошукових робіт. 

методист коледжу 

2.5. Студенти, які виконують елементи самостійної наукової роботи в 

галузі суспільних, гуманітарних, природничих і технічних наук вважаються 

учасниками науково-дослідної роботи. Дослідна і пошукова робота студентів 

завершується обов'язковим подання звіту, повідомленням на засіданні гуртка 

чи на студентському науковому семінарі відділення чи циклової комісії. 

Науково-дослідні і пошукові, творчі роботи, що виконані студентами в 

позааудиторний час і відповідають умовам навчальних програм, можуть 

бути зараховані в якості відповідних лабораторних чи практичних робіт. 

2.6. Науково-дослідна робота студентів включається в загальні плани 



роботи коледжу, циклової комісії. 

Результати дослідної і пошукової роботи студентів висвітлюються в 

річному звіті коледжу, циклової комісії. 

2.7. Відповідальність за організацію дослідної і пошукової роботи 

студентів в коледжі покладається на заступника директора з науково- 

методичної роботи. Із числа штатних викладачів кожної циклової комісії 

призначаються відповідальні за дослідну і пошукову роботу студентів. 

III. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДНОЇ І 

ПОШУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

3.1. Студенти, що беруть участь у дослідній роботі забезпечуються 

обладнанням, приладами та інструментами навчальних лабораторій і 

кабінетів коледжу за згодою керівництва. 

IV. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДІЮ 

4.1. Це Положення вводиться в дію після схвалення методичною радою 

та затвердження директором коледжу. 
Положення може бути доповнено чи змінено наказом по коледжу  

 

 

 


