ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗВІТ ПРО СТУДЕНТСЬКУ НАУКОВУ РОБОТУ ЗА 20___
20___ РІК

ФАКУЛЬТЕТ:_________________________
Кафедра:
_________________________

І. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
№

Тема науково-дослідної роботи, що
виконувалась у звітному році за
рахунок
державного
бюджету,
госпдоговорів, премій, фондів,
стипендій,
грантів,
основного
робочого часу викладачів за участю
студентів

П.І.Б. керівника

Прізвище,
ім’я
студентів, курс, які
брали
участь
у
виконанні НДР

з
оплатою/
без
оплати

Результати
роботи студентів
(наявність публікацій, патентів,
участей
у
конференціях,
конкурсах, захист дипломних
(магістерських) робіт тощо)

ІІ. УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ
НАУКОВИХ КОНКУРСАХ, ОЛІМПІАДАХ

Прізвище,
ім’я студента,
курс

Освітній
ступінь

Код та
спеціальніст
ь

П.І.Б.
наукового
керівника

Тема науково-дослідної
роботи, що подавалась на
конкурс

Назва конкурсу,
олімпіади

«+», якщо
захід
проводився
або
визнаний
МОН

Результати
конкурсу

ІІІ. УЧАСТЬ У НАУКОВИХ СТУДЕНТСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА СЕМІНАРАХ
(без публікації матеріалів конференції)
конференції)
№

Повна назва конференції (міжнародна,
всеукраїнська, регіональна), місце і дата
проведення

П.І. студента,
курс

П. І. Б. наукового
керівника

Тема доповіді

Кількість студентів, які брали участь у конференціях _____
ІV. ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ (статей, тез доповідей)
№

Назва самостійної
студентської
публікації (у без
співавторства з
викладачами)

Прізвище, ім’я
студентів

Курс

П. І. Б. наукового
керівника

Найменування видання, видавництво, рік, номер
журналу (збірника) сторінки

Кількість студентських публікацій: всього _____, з них у співавторстві з викладачами _______.
V. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
5.1. Перелік студентських наукових конференцій, семінарів, круглих столів, олімпіад, конкурсів, інших наукових
заходів, організованих і проведених кафедрою:
Вид наукового заходу
(конференція, семінар,
круглий стіл і т. і.)

Назва наукового заходу

Дата
проведення

Організації,
установиспіворганізатори

Кількість
студентівучасників

Отримані
результати
(збірники,
грамоти тощо)

VІ. ГРОМАДСЬКЕ ВИЗНАННЯ (ЗА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ)
П.І. студента, курс

Зав. кафедри

Отримання почесних звань, нагород, премій, грамот, стипендій (Президента України, Верховної ради
України, Кабінету Міністрів України, Запорізької обласної держадміністрації, міського голови тощо)

VІІ. ІНШЕ
__________________( __________________)
Прізвище, ініціали)

Декан факультету __________________( __________________)
Прізвище, ініціали)

М. П. деканату

Звіт подається в електронному (nd4znu@znu.edu.ua) і роздрукованому вигляді (каб. 327) до науково-дослідної частини до 25 грудня

