
Додаток 1 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Проректор з наукової роботи 
__________________________ 

(підпис) 
“_____”_____________20__ р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подання на участь у конкурсі «Кращий студент-науковець» 
 

за номінацією __________________________________________ 
(вказати назву номінації) 

 
Ім’я  

Прізвище  

По-батькові  

Дата народження  

Контактні телефони  

E-mail  

Курс, факультет, спеціальність  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Анкета учасника 
щорічного конкурсу «Кращий студент-науковець» 

серед студентів ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури” 

 
(П.І.Б., телефон, шифр групи, спеціальність, факультет) 

№ 
 

Назва показника Кількість 
балів за 
одиницю 

Кіль-
кість, 
шт. 

Сума 
балів за 
показник 

Форма 
підтвердження 

Підписи 
учасника 
та 
відповідальної 
особи 

1. 1 місце  міжнародної  
студентської  олімпіади 
(конкурсу)  

20   диплом   

 2 місце  міжнародної  
студентської  олімпіади 
(конкурсу) 

17   диплом   

 3 місце  міжнародної  
студентської  олімпіади 
(конкурсу) 

15   диплом   

2. 1 місце всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(конкурсу) з 
міжнародною участю 

12   диплом   

 2 місце всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(конкурсу) з 
міжнародною участю 

10   диплом   

 3 місце всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(конкурсу) з 
міжнародною участю 

8   диплом   

3. 1 місце всеукраїнської  
студентської  олімпіади 
(конкурсу) 

10   диплом   

 2 місце всеукраїнської 
студентської  олімпіади 
(конкурсу) 

8   диплом   

 3 місце всеукраїнської 
студентської  олімпіади 
(конкурсу) 

6   диплом   

4. 1 місце всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 

10   диплом   

 2 місце всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 

8   диплом   

 3 місце всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 

7   диплом   

5. призер 
університетських 
студентських олімпіад 
зі спеціальності та 
університетських 
конкурсів студентських 
наукових робіт 

4   довідка 
відповідального 
за студентську 
наукову роботу 

  



6. опублікована стаття у 
наукових журналах, що 
входять до 
наукометричних баз 
даних SCOPUS та Web 
of Science 

20 
 

  копія статті та 
змісту 

  

7. опублікована стаття у 
закордонних виданнях 
на іноземній мові 

15   копія статті та 
змісту 

  

8. опублікована 
монографія у 
співавторстві 

15   сторінки 
монографії, що 
ідентифікують 

автора 

  

9. навчально-методичний 
посібник (затверджений 
грифом МОН України) 

15   сторінки 
посібника, що 
ідентифікують 

автора 

  

10. навчально-методичний 
посібник (затверджений 
рішенням Вченої ради 
університету) 

10   сторінки 
посібника, що 
ідентифікують 

автора 

  

11. опублікована стаття у 
фахових наукових 
журналах 

10   копія статті та 
змісту 

  

12. опублікована стаття в 
наукових рецензованих 
виданнях та збірках 
студентських наукових 
робіт 

4   копія статті та 
змісту 

  

13. участь у міжнародних 
наукових конференціях 

4   копія статті та 
змісту/ 

програма 
конференції 

  

14. участь у всеукраїнських 
наукових конференціях 

3   копія статті та 
змісту/ 

програма 
конференції 

  

15. участь в 
університетських 
наукових конференціях 

2   копія статті та 
змісту/ 

програма 
конференції 

  

17. отримання патенту на 
проведення наукових 
винаходів 

5   копія 
документу, що 

засвідчує 
авторство на 

винахід 

  

18. участь у реалізації  
міжнародного 
наукового проекту 

3   довідка від 
керівника 
проекту 

  

 участь у реалізації 
науково-дослідного 
держбюджетного 
проекту 

2   довідка    

19. участь у реалізації 
науково-дослідного 
проекту, що 
фінансується на 
госпдоговірних засадах 

2   довідка    

20. доповідь на засіданні  1   довідка за   



студентського 
наукового гуртка чи 
проблемної групи 

підписом 
керівника 

 ВСЬОГО       

 
Достовірність поданих мною даних про мої наукові досягнення підтверджую та надаю 
право журі конкурсу використовувати надану мною інформацію під час проведення 
конкурсу  та підведення його підсумків. 
 
Учасник конкурсу «Кращий студент-науковець»   _________ (підпис)     
 
_______________________________(Прізвище, І.Б.)    ___________ (Дата) 
 
 
Зав. кафедри (відділу)                                        _______________            _______________ 

                                                                       (підпис)                                       (ПІБ) 
 
Декан факультету                     _______________            _______________ 

      (підпис)                                       (ПІБ) 
                                                                                               
 
Проректор                                                          _______________             _______________ 
з наукової роботи                                                                             (підпис)                                     (ПІБ) 
 
                                      

 
 



Перелік наукових та навчально-методичних праць  
_________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

за період 01.01.2021 – 31.12.2021  
 

№ 
п/п Назва 

Характер 
роботи 

(моногра-
фія, 

посібник, 
стаття, 

тези, 
заявка, 
патент) 

Вихідні дані Обсяг 
(стор.) 

Прізвища 
співавторів 

1 2 3 4 5 6 
1. Наукові та науково-методичні праці  

      
      

2. Авторські свідоцтва, патенти,  алгоритми 

      

      

3. Основні навчально-методичні роботи 
      
      

 
________________________                     ____________       _______________ 

 (Учасник конкурсу)                                    (підпис)                          (ПІБ) 
 

 
Перелік засвідчую: 

Вчений секретар                                   ____________       _______________ 
  (підпис)                           (ПІБ) 

 

                                                                                                      МП 



Особиста участь у конференціях, семінарах, виставках 
_________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

за період 01.01.2021 – 31.12.2021  
 

№ Назва конференції, семінару,  
виставки 

Місце (країна, 
місто) 

проведення, 
дата  

Форма участі 
(усна доповідь, 

стендова 
доповідь, 

експонування 
тощо) 

Назва доповіді, 
експонату 

1     

2     

3     

4     

5     

 
 
 

_____________________                                 _______________           _______________ 
        (Учасник конкурсу)      (підпис)                                            (ПІБ) 
 
 
Зав. кафедри (відділу)                               _______________            _______________ 

 (підпис)                                               (ПІБ) 

 
 


	Назва

