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1. Загальна інформація 

1.1  Мета  

1.2 Завдання  

1.3. Матеріально-технічна база 

1.4. Секції СНГ кафедри (якщо існують) 

№ Секція СНГ Керівник База 
 

1.6. Основні форми організації занять. 

1.7. Очікуваний результат.  

1.8.  

1.ЗАГАЛЬНІ ДАННІ 

Загальна кількість студентів кафедри, всього   

Кількість студентів – членів СНГ, всього  

в тому числі:  

1.2.1 тих, хто працює за держбюджетними і договірними темами, всього   

1.2.2 тих, хто працює із науковим керівником  

1.3 Загальна кількість викладачів-наукових керівників    

професорів   

доцентів   

ст. викладачів  

викладачів  

1.4 Кількість засідань СНГ, всього   

1.5 Кількість доповідей, що заслухані на засіданнях СНГ, всього   

1.6.Кількість теоретичних  

та експериментальних НДР студентів-гуртковців 

  

 

1.7.  Кількість дипломних (кваліфікаційних, магістерських) робіт 

виконаних на кафедрі, всього 

 

1.7.1. в тому числі, що мають акти впровадження  

2. НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ ТОЩО 

2.1 Кількість доповідей, зроблених студентами на науково-практичних 

конференціях, всього: 

 

 

В тому числі:  

2.1.1 на міжнародних: 

в Україні 

за кордоном* 

 

2.1.2 на міжвузівських  

2.1.3 на всеукраїнських  

2.1.4 на університетських  

2.1.5 на факультетских  

2.1.6 на кафедральних  

3. ОГЛЯДИ-КОНКУРСИ 

3.1 Кількість наукових робіт студентів, що представлені на огляди-

конкурси, всього: 

  

в тому числі:    

3.1.1 на міжнародні: 

ІІ тур переможці та призери* 

ІІ тур учасники 

  

3.1.2 на всеукраїнські:  



ІІ тур переможці та призери* 

ІІ тур учасники 

І тур учасники 

3.1.3  на міські  

3.1.4. на університетські  

3.1.5. Фонду Пінчука: 

І тур 

ІІ тур 

ІІІ тур 

 

4. ОЛІМПІАДИ 

4.1 Кількість студентів учасників наукових олімпіад:  

В тому числі:  

4.1.1. міжнародних: 

ІІ тур переможці та призери* 

ІІ тур учасники 

 

4.1.2. всеукраїнських 

ІІ тур переможці та призери* 

ІІ тур учасники 

 

5. ПУБЛИКАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

5.1 Всього: 

з них: самостійні 

 

В тому числі:  

5.1.1 в наукових журналах   

5.1.2 в збірниках наукових статей і доповідей  

5.1.3 в збірниках тез доповідей міжнародних конференціях і семінарах   

5.1.4 в збірниках тез доповідей на всеукраїнських та міжвузівських 

конференціях і семінарах 
 

5.1.5 в збірниках тез доповідей на університетських конференціях та 

семінарах 
 

6. ГРАНТИ ТА СТИПЕНДІЇ  

6. 1. Всього:  

6.1.1. Гранти: 

міжнародні 

всеукраїнські 

інші 

 

6.1.2. Стипендії: 

Президента України* 

Інші стипендії та премії державні та регіональні* 

 

7. ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКА 

7.1 Наявність стенду СНГ Так Ні 

7.2 Наявність стінгазет тощо, інформаційних  матеріалів Так Ні 

7.3 Наявність альбому СНК Так Ні 

Примітка: * - підтверджується документально (копії дипломів або грамот) 

1.9. Пропозиції щодо удосконалення роботи з обдарованою молоддю 

1.10. e-mail (СНГ кафедри): 

Керівник СНГ______________________ 

 

Зав. кафедрою ______________________ 



 

 

 

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ ЧЛЕНІВ СНГ 

 

№ з/п П.І.Б.  Курс  Група Участь в НДР 

кафедри  

(Шифр теми 

Зведеного 

плану) 

Робота з 

науковим 

керівником  

 

Госпдоговірні 

чи 

держбюджетні 

теми 

 

         

 

 

 

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ В ОГЛЯДАХ-КОНКУРСАХ, 

КОНФЕРЕНЦІЯХ , ОЛІМПІАДАХ, КОНВЕНЦІЯХ тощо   

 

№ з/п П.І.Б, курс, група Назва заходу, дата, 

місце проведення 

Форма участі та результат 

      

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИКАЦІЇ СТУДЕНТІВ  

 
№ 

п/п 

Шифр 

узагал. 

теми 

Звед. 

плану 

Прізвище, 

ім’я по 

батькові 

автора /ів/ 

 НАЗВА 

РОБОТИ 

Видавництво Де 

опубліковано 

Вид 

публікації 

Обсяг 

у друк. 

аркуша

х або 

сторінк

ах 

        

 

 

Звіт про проведення кафедральних студентських наукових конференцій та 

олімпіад 

 


