
ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ СТУДЕНТСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ  

В ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ  

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Науково-практична конференція (далі – конференція) є формою 

залучення здобувачів освіти до науково-дослідної роботи, розширення їх 

наукового кругозору, набуття дослідницьких навиків та забезпечення високої 

якості фахової підготовки. 

1.2 Конференція направлена на підтримку і розвиток наукової діяльності 

здобувачів освіти Відокремленого структурного підрозділу «Маріупольський 

машинобудівний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу 

«Приазовський державний технічний університет» (далі - фаховий коледж), 

виявлення інтелектуальних і творчих здібностей здобувачів освіти, формування 

у них зацікавленості до науково-дослідної роботи, навиків публічного виступу, 

вміння захищати свої роботи і вирішувати практичні завдання.  

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

2.1 Метою конференції є виявлення наукового і творчого потенціалу 

молоді, забезпечення трибуни для вільного обміну думками, стимулювання і 

підтримка наукової діяльності молоді, сприяння її успішному кар’єрному 

старту і професійному росту, підвищення ефективності самостійної роботи. 

2.2 Завданнями конференції є:  

1) залучення здобувачів освіти до пошуково-дослідницької роботи та 

вирішення проблем, які мають практичне значення для розвитку науки, техніки, 

реального сектору економіки; 

2) формування у здобувачів освіти навичок самостійної роботи з вивчення 

дисциплін, що не входять в навчальні плани та програми; 

3) підвищення якості підготовки фахівців за рахунок творчого підходу до 

засвоєння здобувачами освіти додаткового навчального матеріалу; 

4) стимулювання зацікавленості молоді до актуальних проблем 

сучасності; 

5) створення умов для реалізації інноваційного потенціалу молоді; 

6) формування творчих зв’язків з виробничими підприємствами. 

 

 

 

 

3. УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

3.1 Учасниками конференції можуть бути здобувачі освіти фахового 

коледжу, здобувачі освіти інших фахових коледжів та здобувачі освіти 

Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний 



університет», учні професійних ліцеїв.  

3.2 Для участі необхідно подати заявку на адресу оргкомітету за формою, 

що додається. 

3.3 Вказані заходи можуть проводитися в очній формі, заочній та 

віртуальній (Інтернет - конференції). 

3.4 В залежності від контингенту учасників конференції вони можуть 

проводитися у рамках навчальної дисципліни, наукового напряму, проблем 

технічного та економічного розвитку.  

 

4. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

4.1 Підготовку і проведення конференції здійснює Організаційний 

комітет, до складу якого  входять представники Студентської ради й керівники 

циклових комісій, співорганізатори конференції. 

Організаційний комітет вирішує такі питання: 

1) затверджує план підготовки і проведення конференції; 

2) проводить відбір робіт для участі в конференції; 

3) організує підготовку і друкування матеріалів конференції; 

4) підводить остаточні підсумки конференції. 

4.2 По результатам конференції складаються збірники. 

 

 


