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І. Загальні положення
1.1. Фестиваль студентської науки (далі - Фестиваль) проводиться 

щ орічно з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого
трактора формуванню фахівців нового типу, популяризацій результатів-л'а
розвитку студентської наукової та інноваційної діяльності в НУБіП України,
залучення молоді до наукової роботи, участі в студентських наукових 
гуртках.
_  1.2. Основні завдання фестивалю:

- активізація науково-дослідної роботи студентів;
- залучення молоді до роботи в студентських наукових гуртках;
- виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх 

здібностей;
- розвиток студентських наукових гуртків як первинних осередків 

студентської науки;
- представлення здобутків студентських наукових гуртків;
- обмін досвідом, комунікація між представниками студентських 

наукових гуртків структурних підрозділів НУБіП України;
- стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
- пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій.
1.3. У Фестивалі беруть участь представники студентських наукових 

гуртків НУБіП України, які представляють наукові здобутки, стратегію 
розвитку, звітую ть—за проведену роботу протягом навчального року 
студентських наукових гуртків. До участі у Фестивалі запрошуються молоді 
вчені, науково-педагогічні працівники, науковці НУБіП України, інших 
навчальних закладів, наукових установ, представники бізнесу.

1.4. Ф естиваль проводиться у два етапи:
перший етап - у структурних підрозділах НУБіП України. М етою етапу 

є визначення кращих студентських наукових гуртків -  по одному від кожного 
структурного підрозділу НУБіП України.

другий етап -  визначення кращих студентських наукових гуртків 
НУБіП України за результатами першого етапу.

II. Організація проведення Ф ес ти ва л ю
2.1. Засновником Фестивалю  є Національний університет біоресурсів і 

природокористування України.
2.2. Контроль за організацією, проведенням та дотриманням вимог 

цього Положення здійснює організаційний комітет, який щорічно 
затверджується наказом ректора.

2.3. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює 
науково-дослідна частина НУБіП України.

2.4. Для організації та проведення першого етапу Фестивалю у 
відповідному структурному підрозділі створюється за розпорядженням або 
наказом керівника організаційний комітет.



III. Порядок проведення Ф ести вал ю .  Процедура визначення 
кр ащ и х  студентських наукових гуртків .

 3.1., Фестиваль проводиться щороку в травнів до Дня науки.—Час
проведення, організаційний комітет, інші питання Фестивалю  визначаються 
наказом ректора за 20 календарних днів до початку проведення Фестивалю.

3.2. Представники студентських наукових гуртків демонструють 
„здобутки , стратегію розвитку, короткий опис гуртка, звітую ть за  проведену

роботу протягом навчального... року у вигляді презентації. Час виступу не 
повинен перевищувати 7 хв., обговорення -  не більше 3 хв. Також учасники 
Ф естивалю  можуть представляти результати своєї наукової роботи у вигляді 
експозицій, експонатів, розробок та інноваційної продукції.

3.3. Визначенням кращих студентських наукових гуртків на першому 
етапі займаю ться комісії Фестивалю, до складу яких входять представники 
Ради молодих вчених -  3 особи, Ради аспірантів -  2 особи, студентського 
наукового клубу -  2 особи, вченої ради факультету/ННІ -  2 особи. До складу 
комісії другого етапу входять голова Ради молодих вчених НУБіП України, 
голови Рад молодих вчених структурних підрозділів, голова Ради аспірантів, 
голова студентського наукового клубу, представник науково-дослідної 
частини НУБіП України.

3.4. Члени комісій Ф естивалю  визначають кращий студентський 
наукових гурток за наступними критеріями:

змістовне наповнення презентації;
- результативні показники проведеної роботи протягом навчального 

року;
- стратегія розвитку студентського наукового гуртка.
Оцінювання кожної позиції відбувається в межах від 1 до 10 балів,

потім визначається середнє значення. Кращими студентськими науковими 
гуртками на кожному етапі є ті, які набрали найбільшу кількість балів.

Протоколи засідань комісій передаються секретарю організаційного 
комітету Ф естивалю  та зберігаються в науково-дослідній частині.

3.5. Рішення про визначення претендентів на нагородження дипломами 
НУБіП України приймається комісією другого етапу Фестивалю:

- дипломами І ступеня -  3 студентські наукові гуртки;
- дипломами II ступеня -  3 студентські наукові гуртки;
- дипломами III ступеня -  3 студентські наукові гуртки.
Інші учасники другого етапу Фестивалю нагороджуються дипломами 

за участь.

IV. Апеляційна комісія. Подання та розгляд апеляцій
4.1. Для забезпечення об ’єктивного визначення кращих студентських 

наукових гуртків Фестивалю на період його проведення функціонує 
апеляційна комісія, до складу якої входять начальник науково-дослідної 
частини -  голова апеляційної комісії, голова Ради молодих вчених -  секретар 
апеляційної комісії, голова Ради аспірантів, голова студентського наукового



клубу, відповідальний за роботу студентських наукових гуртків науково- 
дослідної частини НУБіП України.

4-2. Учасники Фестивалю  можуть протягом^ доби після оголошення 
результатів подати заяву в письмовій формі головгабо секретарю апеляційної 
комісії щодо необ’єктивності оцінювання пред став л е н ня роботи 
студентського наукового гуртка.

  4.3. Апеляційна комісія протягом доби з часу надходження заяви
ухвалює рішення, що фіксується у протоколі її "засідання та надає його 
заявнику.


