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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Всеукраїнська та міжнародна науково-практична конференція молодих
учених і студентів (далі – Конференція) направлена на підтримку і розвиток наукової
діяльності молодих учених та студентів.
1.2 Конференція проводиться з метою виявлення, відбору та підтримки
обдарованої молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів та молодих учених,
стимулювання їх творчої праці, підвищення якості підготовки фахівців, активізації
навчально-пізнавальної діяльності студентів та молодих учених.
1.3 Конференція проводиться у терміни, визначені планом Міністерства
освіти і науки України щодо проведення міжнародних, всеукраїнських науковопрактичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів.
1.4 У Конференції можуть брати участь студенти та молоді учені – громадяни
зарубіжних країн (міжнародна конференція). Умови їх участі узгоджуються з
оргкомітетом КНТУ, що є відповідальним за проведення Конференції, і не повинні
суперечити міждержавним та іншим угодам.
2 МЕТА, ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
2.1 Метою Конференції є залучення студентів та молодих учених до науковопрактичної діяльності та стимулювання і підтримка їх наукової діяльності.
2.2 Завданням конференції є:
− встановлення творчих контактів та розширення міжнародних наукових
зв’язків між молоддю регіонів України та молоддю інших країн;
− стимулювання зацікавленості молоді до громадської діяльності;
− створення умов для реалізації інноваційного потенціалу молоді.
3 СТАТУС ТА УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
3.1 Конференції присвоюється статус міжнародної або всеукраїнської після
включення її до плану Міністерства освіти і науки України щодо проведення
міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих
учених і студентів.
3.2 Міжнародна конференція проводиться разом із закордонними
навчальними закладами або установами. Кількість країн-учасниць – не менше пۥяти, а
кількість учасників – 100 осіб і більше.
3.3 Всеукраїнська конференція проводиться спільними зусиллями вітчизняних
вищих навчальних закладів і охоплює усі регіони України. Кількість учасників – 100
осіб і більше.
3.4 У Конференції беруть участь студенти, магістри, аспіранти та здобувачі
віком до 35 років.
3.5 Якщо КНТУ проводить декілька Конференцій, то тематика повинна
відповідати основному профілю підготовки у даному вищому навчальному закладі.
4 ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
4.1 Всеукраїнська конференція планується і проводиться спільними
зусиллями декількох вітчизняних вищих навчальних закладів, а міжнародна – разом з
закордонними навчальними закладами або установами при підтримці Міністерства
освіти і науки України.
4.2 Умови і порядок проведення Конференції, склад оргкомітету та жюрі
затверджуються наказом ректора КНТУ.
4.3 Підставою для участі у Конференції є заповнена заявка кожним її

учасником.
4.4 Звіт про проведення Конференції готується та подається оргкомітетом до
МОВ, який надсилає його до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН
України у місячний термін після проведення заходу (згідно додатку).
4.5 Підготовку і проведення Конференції здійснює організаційний комітет,
персональний склад якого затверджується наказом ректора КНТУ.
4.6 До складу оргкомітету Конференції входять представники організаторів та
співорганізаторів Конференції: провідні науково-педагогічні працівники, вчені,
представники галузевих установ, підприємств, студентського наукового товариства
КНТУ тощо. Головою оргкомітету призначається ректор чи один з проректорів
КНТУ. Кандидатура голови оргкомітету КНТУ затверджується наказом ректора
КНТУ.
4.7 Організаційний комітет:
− розробляє програму Конференції та забезпечує її проведення у терміни,
визначені планом Міністерства освіти і науки України щодо проведення
міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих
учених і студентів;
− надсилає листи-запрошення з інформацією про умови проведення та
тематику Конференції до інших вищих навчальних закладів;
− організовує зустріч, розміщення, харчування, культурно-пізнавальні заходи
та від'їзд учасників;
− організовує і проводить нагородження переможців;
− складає звіт про проведення Конференції (згідно додатку);
− сприяє випуску збірників тез доповідей за матеріалами Конференції та
забезпечує доступність їх кожному учаснику;
− сприяє висвітленню результатів Конференції у засобах масової інформації
та періодичній пресі.
4.8 Оцінювання виступів учасників Конференції здійснює жюрі.
4.9 До складу жюрі Конференції запрошуються (за згодою) провідні науковопедагогічні працівники КНТУ, члени відповідних комісій Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України, вчені наукових установ Національної академії
наук України та галузевих академій наук України, науково-педагогічні працівники
споріднених кафедр, факультетів інших вищих навчальних закладів, працівники
виробничої сфери тощо.
Кількість представників КНТУ в жюрі не повинна перевищувати 50% від
загальної кількості членів жюрі.
4.10 Жюрі:
– розробляє критерії оцінки доповідей та їх виконання;
– аналізує якість представлених доповідей та визначає переможців.
5 НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
5.1 Студенти, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку є
переможцями конкурсу доповідей на Конференції та нагороджуються дипломами I, II,
ІІІ ступенів відповідно.
У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.
5.2 Дипломом І ступеня нагороджується учасник, який набрав не менше 80%,
ІІ ступеня – 70%, ІІІ ступеня – 60% від максимально можливої сумарної кількості
балів, що дорівнює 100%. При цьому кількість переможців не може перевищувати
10% від загальної кількості учасників. Якщо в Конференції беруть участь до 30 осіб,
переможці визначаються за трьома призовими місцями.

Додаток

ФОРМА ЗВІТУ
про проведення науково-практичної конференції (семінару)
вищим навчальним закладом

1. Назва конференції, № за планом.
2. Назва вищого навчального закладу (установи), на базі якого проведено
конференцію.
3. Дата проведення конференції.
4. Кількість учасників від України, окремо - від зарубіжних країн.
5. Кількість студентів, що брали участь у конференції, окремо молодих учених..
6. Перелік навчальних закладів та установ, що брали участь у конференції.
7. Програма конференції (додається).
8. Збірник статей, матеріалів, тез конференції (додається).
9. Резолюція, рекомендації, рішення конференції (додається).

