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1. Це Положення визначає порядок підготовки студентів університету до
участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей, Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика,
інших студентських змагань по лінії Міністерства освіти і науки України (далі
‒ Міжнародні і Всеукраїнські студентські наукові заходи).

Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу
освіту», Указу Президента України від 30.09.2010 № 928 «Про Міжнародний
мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка», Указу Президента України від 09.11.2007 № 1078 «Про
Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика», наказів
Міністерства освіти і науки України та інших нормативних актів, які
регулюють організацію науково-дослідної роботи студентів.

2. Міжнародні і Всеукраїнські студентські наукові заходи – це змагання
студентів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок, а також у
професійній підготовці майбутніх спеціалістів.

3. Міжнародні і Всеукраїнські студентські наукові заходи організовуються
і проводяться з навчальних дисциплін, напрямів і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців в університеті.

4. Міжнародні і Всеукраїнські студентські наукові заходи – це творчі
змагання з дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної та
природничо-технічної підготовки студентів, які вивчають відповідну
дисципліну в поточному або закінчили її вивчати минулого року, змагання з
професійної та практичної підготовки студентів старших курсів згідно з
напрямами і спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців, з
метою активізації наукової роботи студентів.

5. Міжнародні і Всеукраїнські студентські наукові заходи організовуються
з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора
формування фахівців нового типу, залучення їх до участі в наукових
програмах, проєктній, конструкторській та інших формах науково-дослідної
діяльності.

6. Основними завданнями Всеукраїнських студентських наукових
заходів є:

- виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, сприяння
реалізації її творчих здібностей;

- стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-
педагогічних працівників;

- формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої,
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адміністративної і підприємницької діяльності;
- підвищення якості підготовки фахівців, інтенсифікації та удосконалення

навчального процесу;
- формування команд для участі у міжнародних олімпіадах, конкурсах,

турнірах;
- формування творчого покоління молодих науковців та практиків для

різних галузей суспільного життя;
- популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;
- активізація науково-дослідної роботи студентів.
7. Для пошуку і виявлення обдарованих студентів на кафедрах

університету створюються наукові гуртки, проблемні групи, семінари та інші
структури (залежно від специфіки підрозділу). Роботу наукових гуртків,
проблемних груп, семінарів та інших структур (залежно від специфіки
підрозділу) очолюють науково-педагогічні працівники кафедри.

8. На кожній кафедрі університету визначаються науково-педагогічні
працівники, відповідальні за підготовку студентів до Міжнародних і
Всеукраїнських студентських наукових заходів. Ці ж працівники, як правило,
рекомендуються університетом до складу журі другого етапу олімпіади та
супроводжують студентів університету для участі в другому етапі олімпіади.

Відповідальні працівники проводять консультації, залучаючи усіх
викладачів кафедри (залежно від специфіки кафедри) для студентів, які
бажають взяти участь в олімпіадах та наукових конкурсах. Робочий час для
проведення цих консультацій планується викладачами у розділі «Наукова
робота» індивідуального плану роботи. За результатами участі студентів у
II етапі (турі) студентських наукових конкурсів та олімпіад науково-дослідна
частина університету готує довідку про нарахування годин науково-
педагогічним працівникам за роботу з підготовки переможців і призерів
всеукраїнського рівня в обсязі від 20 до 50 год (залежно від кількості
студентів-переможців: 1 переможець – 20 год, 2 – 40 год, 3 і більше – 50 год).
Підставою для нарахування годин навчального навантаження слугує наказ
Міністерства освіти і науки України.

9. Міжнародні і Всеукраїнські студентські наукові заходи обов’язково
проводяться усіма кафедрами Університету з нормативних фахових курсів
відповідних напрямів підготовки, галузей наук. Керівництво, організацію та
проведення Міжнародних і Всеукраїнських студентських наукових заходів
здійснює організаційний комітет, персональний склад якого на факультеті
/ інституті затверджується розпорядженням декана / директора на підставі
рішення вченої ради факультету / інституту.

10. Кафедри університету розробляють програми проведення І етапу
(туру) і приймають їх ухвалою на своєму засіданні. Перелік дисциплін,
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спеціальностей, галузей наук, із яких у поточному навчальному році
проводитимуться Міжнародні і Всеукраїнські студентські наукові заходи, а
також кафедри, які за них відповідають, терміни проведення заходів
визначаються планами роботи кафедр та затверджується наказом ректора.
Кафедри готують методичні матеріали на допомогу студентам у підготовці до
відповідного Міжнародного і Всеукраїнського студентського наукового заходу.
Персональну відповідальність за організацію та проведення заходів несуть
завідувачі кафедр.

11. Із числа студентів, які займаються науково-дослідною роботою в
гуртках, семінарах, проблемних групах, визначаються особливо обдаровані
студенти, яким створюються відповідні умови для якісної підготовки до участі
у Міжнародних і Всеукраїнських студентських наукових заходах:

- переведення на індивідуальний графік відвідування занять (за бажанням
студентів);

- формування індивідуальних планів роботи з особливо обдарованими
студентами (залежно від специфіки підрозділу);

- надання можливості дострокового складання заліково-екзаменаційної
сесії на підставі поточних семестрових оцінок або наукового, творчого чи
іншого завдання;

- надання можливості висвітлювати свої наукові пошуки та доробки
публікаціями у фахових виданнях.

12. Підготовка студентів до Міжнародних і Всеукраїнських студентських
наукових заходів включається до переліку видів навчальної роботи з
виділенням часу аудиторної роботи.

13. Переможцям І етапу (туру) Міжнародних і Всеукраїнських
студентських наукових заходів може надаватися індивідуальний графік
відвідування занять за рішенням вченої ради факультету / інституту.
Переможці І етапу (туру) Міжнародних і Всеукраїнських студентських
наукових заходів звільняються від складання екзамену чи заліку з відповідної
навчальної дисципліни.

14. Студенти Коломийського навчально-наукового інституту,
рекомендовані кафедрами інституту, беруть участь у І етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади, Міжнародних і Всеукраїнських студентських
конкурсах у структурних підрозділах Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника за такими напрямами підготовки:
«Філологія (українська мова і література)» – на факультеті філології;
«Початкова освіта» – на педагогічному факультеті; «Фізичне виховання» – на
факультеті фізичного виховання і спорту.

15. Переможцям (призерам) ІІ етапу (туру) Міжнародних і
Всеукраїнських студентських наукових заходів може надаватися
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індивідуальний графік відвідування занять за рішенням вченої ради
факультету / інституту. Також їм надається перевага у переведенні на державну
форму навчання, вступі в магістратуру та аспірантуру. Переможці (призери)
II другого етапу (туру) Міжнародних і Всеукраїнських студентських наукових
заходів заохочуються грошовими преміями. Розміри премій затверджує ректор
університету відповідно до Положення про преміювання та надання
матеріальної допомоги студентам на підставі подання ради з науково-дослідної
роботи студентів, аспірантів та молодих вчених Університету. Переможці
(призери) II другого етапу (туру) Міжнародних і Всеукраїнських студентських
наукових заходів заохочуються нарахуванням балів з відповідної дисципліни за
виконання самостійної студентської роботи, направленням на навчання у
провідні заклади вищої освіти України чи за кордон, безкоштовним доступом
до мережі Інтернет у бібліотеці університету.

16. Науково-педагогічний працівник університету, який підготував
переможця (призера 1-3 місця) II другого етапу (туру) Міжнародних і
Всеукраїнських студентських наукових заходів має право на преміювання, а у
наступному календарному році отримує додаткову надбавку до заробітної
плати за високі досягнення відповідно до Положення про рейтингове
оцінювання науково-педагогічних працівників за календарний рік.
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