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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення 

студентської науково-практичної конференції (далі- Конференція).  

1.2. Конференція є щорічним інтелектуальним змаганням, що 

проводиться серед здобувачів освіти I-IV курсів 223 Медсестринство 

освітньо-професійної програми Сестринська справа, Лікувальна справа .  

1.3. Конференція проводиться з метою прищеплення навичок науково-

пошукової роботи, духовного, творчого, інтелектуального розвитку 

студентської молоді.  

1.4. Основним завданням Конференції є виявлення та підтримка 

інтелектуально та творчо обдарованої молоді, залучення її до науково-

дослідницької (творчо-пошукової) та експериментальної роботи, формування 

активної громадянської позиції, виховання наполегливості, вміння 

формувати та відстоювати власну думку.  

1.5. Учасники Конференції розподіляються на дві секції:  

 секція циклу загальноосвітніх, природничо- наукових, гуманітарних 

та соціально економічних дисциплін;  

  секція дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.  

1.6. Організатором та координатором Конференції є методкабінет 

Чемеровецького медичного фахового коледжу. 

ІІ. УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

2.1. Участь у Конференції беруть здобувачі освіти I-IV курсів 223 

Медсестринство освітньо-професійної програми Сестринська справа, 

Лікувальна справа, які активно займаються науково-дослідницькою (творчо-

пошуковою) діяльністю (далі - учасники).  

2.2. Кількість учасників, які можуть брати участь у Конференції не 

обмежується, але не може бути меншою ніж по одному представнику від 

кожної циклової комісії.  

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

3.1. Для організації та проведення Конференції створюються 

організаційний комітет.  

3.2. Організаційний комітет Конференції формується з числа членів 

викладацького складу коледжу, затверджується наказом директора.  

3.3. До складу організаційного комітету входять: голова, члени 

організаційного комітету та секретар.  

3.4. Очолює організаційний комітет голова, який визначає та розподіляє 

повноваження членів організаційного комітету, керує роботою з організації й 

проведення Конференції  

3.5. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу 

щодо проведення Конференції.  

3.6. Секретар організаційного комітету: 



 

 

 оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків 

конференції;  

 сприяє висвітленню результатів Конференції в засобах масової 

інформації; на сайті медичного коледжу; 

 відповідає за зберігання документів та матеріалів Конференції.  

ІV. ЖУРІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

4.1. Журі Конференції створюється з метою забезпечення об’єктивності 

оцінювання науково-дослідницьких (творчо-пошукових) робіт, їх захисту 

учасниками та визначення переможців.  

4.2. Журі Конференції формується з числа викладацького та керівного 

складу коледжу.  

4.3. Персональний склад журі затверджуються наказом директора 

коледжу, окремо по кожній секції.  

4.4. До складу журі входять голова, члени журі та секретар.  

4.5. Голова журі: 

 організовує роботу членів журі; 

  проводить засідання журі; 

  забезпечує об’єктивність розгляду апеляцій; 

  бере участь у визначенні переможців конференції; 

  підписує оціночні протоколи.  

4.6. Члени журі:  

 забезпечують об’єктивність оцінювання науково-дослідницьких 

(творчо-пошукових) робіт, їх захисту учасниками; 

 заповнюють оціночні протоколи в кожній секції; 

  визначають переможців Конференції в науковій секції.  

4.7. Секретар журі забезпечує оформлення протоколів під час роботи 

журі. Секретар журі не бере участі в оцінюванні науково-дослідницьких 

(творчо-пошукових) робіт, їх захисту учасниками та визначенні переможців.  

V. СТРОКИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

5.1. Строки, порядок організації та проведення Конференції 

визначаються наказом директора коледжу.  

5.2. Підсумки Конференції затверджуються наказом директора коледжу 

на підставі протоколів журі.  

5.3. Для участі у Конференції подаються до організаційного комітету 

такі документи:  

 заявки на участь у Конференції до 15 березня за формою згідно з 

додатком 1;  

 науково-дослідницькі (творчо-пошукові) роботи учасників.  

5.4. Усі науково-дослідницькі (творчо-пошукові) роботи повинні бути 

оформлені згідно з Положенням про науково-дослідницьку (творчо-



 

 

пошукову) діяльність здобувачів освіти у Чемеровецькому медичному 

фаховому коледжі. 

5.5. Організаційний комітет забезпечує можливість користування 

учасниками мультимедійними засобами.  

5.6. Фото-, відеозйомки під час проведення Конференції здійснюються з 

дотриманням вимог чинного законодавства.  

VI. ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

6.1. Конференція проводиться за такими розділами:  

 заочне оцінювання науково-дослідницьких (творчо-пошукових) 

робіт  

 захист науково-дослідницьких (творчо-пошукових) робіт.  

6.2. Заочне оцінювання науково-дослідницьких (творчо-пошукових) 

робіт здійснюється членами журі на предмет дотримання учасниками 

Положення про науково-дослідницьку (творчо-пошукову) діяльність 

здобувачів освіти у Чемеровецькому медичному фаховому коледжі.  

Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких (творчо-

пошукових) робіт учасників вносяться до протоколу, який підписується усіма 

членами журі, та оголошуються учасникам напередодні захисту науково-

дослідницьких (творчо-пошукових) робіт.  

6.3. Захист науково-дослідницьких (творчо-пошукових) робіт проходить 

у кожній секції окремо. Для захисту роботи учаснику надається до 15 хвилин, 

для відповіді на запитання - до 3 хвилин.  

Після виступу всіх учасників у науковій секції журі проводить 

оцінювання їхніх виступів.  

Результати оцінювання захисту науково-дослідницьких (творчо-

пошукових) робіт фіксуються у протоколі оцінювання захисту науково-

дослідницьких (творчо-пошукових) робіт, який підписується усіма членами 

журі.  

6.4. На підставі протоколів заочного оцінювання науково-дослідницьких 

(творчо-пошукових) робіт та їх захисту організаційним комітетом 

складається підсумковий протокол, який є підставою для визначення 

переможців і участі їх в регіональних Конференціях та Конференціях інших 

навчальних закладів.  

VІІ. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

7.1. Критерії заочного оцінювання науково-дослідницьких  

(творчо-пошукових) робіт 

№ 

з/п 
Критерій 

Максимальний 

бал 

Оцінка 

членів 

журі 

1 Актуальність теми дослідження, чіткість постановки 5  



 

 

проблеми, мети та завдань дослідження 

2 Наявність елементів наукової новизни 5  

3 Доцільність та коректність використаних методів 

дослідження 
5  

4 Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність 

поставленим завданням та меті дослідження 
5  

5 Відповідність вимогам щодо оформлення науково- 

дослідницьких (творчо-пошукових) робіт 
5  

7.2. Критерії захисту оцінювання науково-дослідницьких  

(творчо-пошукових) робіт 

№ 

з/п 
Критерій 

Максимальний 

бал 

Оцінка 

членів 

журі 

1 Аргументація вибору теми і методів дослідження 5  

2 Ступінь самостійності і особистий внесок автора в 

роботу 
5  

3 Чіткість, логічність, послідовність, грамотність 

викладення матеріалу 
5  

4 Кваліфіковане ведення дискусії, вичерпність і 

змістовність заданих відповідей 
5  

5 Культура мовлення, вільне володіння матеріалом 5  
 

7.3. Переможці визначаються в кожній секції окремо за сумою балів, 

набраних учасниками.  

VІІІ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПІРНИХ ПИТАНЬ 

8.1. У разі незгоди учасника з результатами заочного оцінювання 

науково-дослідницьких (творчо-пошукових) робіт він має право подати 

апеляційну заяву на ім’я голови журі наукової секції протягом однієї години 

після оголошення результатів оцінювання.  

8.2. В апеляційній заяві має бути зазначена причина подання апеляції.  

8.3. Для розгляду заяви створюється експертна комісія, до складу якої 

входять голови журі наукових секцій, методист, представник адміністрації 

коледжу.  

8.4. Після прийому апеляційної заяви секретар відповідної наукової 

секції повідомляє учаснику час і місце її розгляду.  

8.5. Апеляційна заява розглядається головою та членами комісії в 

присутності учасника та секретаря відповідної наукової секції. Присутність 

інших осіб на засіданні щодо розгляду апеляційної заяви не допускається.  

8.6. За підсумками засідання комісія може прийняти рішення про зміну 

результату заочного оцінювання науково-дослідницької (творчо-пошукової) 

роботи учасника, або відмовити у задоволенні апеляційної заяви, про що 

складається відповідний протокол, який підписують усі члени  комісії.  



 

 

8.7.У разі відсутності учасника на засіданні комісії апеляційна заява не 

розглядається, результат оцінювання залишається без змін.  

8.8. Апеляційні заяви після оприлюднення підсумкового протоколу не 

приймаються.  

8.9. У разі виникнення питань щодо результатів захисту науково-

дослідницьких (творчо-пошукових) робіт учасник може звернутися за 

роз’ясненнями до голови журі відповідної наукової секції не пізніше ніж 

через 10 хвилин після їх оголошення. У такому разі учаснику головою та 

членами журі відповідної наукової секції надаються аргументовані 

роз’яснення та рекомендації.  

IХ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

9.1. Переможцем стає здобувач освіти, який набирає найбільшу сумарну 

кількість балів за результатами заочного оцінювання та захисту науково-

дослідницьких (творчо-пошукових) робіт.  

9.2. Переможець визначається окремо в кожній секції.  

9.3. Переможці Конференції нагороджуються дипломами.  

9.4. Учасники, які не стали переможцями, нагороджуються дипломами 

учасників.  

Х. ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

10.1. Звіт про проведення студентської науково-практичної Конференції 

необхідно подати протягом тижня після проведення заходу до методкабінету 

(форма подання звіту у додатку 2) та висвітлити на офіційному сайті 

коледжу. 

ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

11.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням 

педагогічної ради Коледжу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 1 

ЗАЯВКА 

на участь у студентській науково-практичній конференції 

Секція: _______________________________________________________ 

Предмет (дисципліна): __________________________________________  

Тема науково-дослідницької (творчо-пошукової) роботи: _________________  

Прізвище: ________________________________________________________  

Ім'я: _____________________________________________________________  

По батькові: ______________________________________________________ 

Рік народження: _________________  

Курс, група: _______________________  

Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника: ________________________  

Потреба в технічних засобах: _______________________________________  

 

Керівник _____________ (підпис) _______________ (прізвище, ініціали)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 2 

ФОРМА ЗВІТУ 

про проведення студентської науково-практичної конференції  

1. Дата проведення конференції. 

2. Кількість учасників конференції (циклові комісії), які брали участь 

у конференції та кількість учасників від кожної. 

3. Кількість здобувачів освіти, що брали участь у конференції. 

4. Програма конференції (додається). 

5. Збірник статей, матеріалів, тез конференції (додається). 


