
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ПОЛОЖЕННЯ 

 

про щорічну науково-пошукову конференцію «Хортицькі читання» 

 

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій проводить 

щорічну науково-пошукову конференцію «Хортицькі читання». Науково-

пошукова робота студентів та школярів є невід’ємною складовою наукової 

діяльності вузу. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки 

фахівців з вищою освітою, розширення загального та професійного  світогляду.  

Щорічна конференція є важливою формою підведення підсумків науково-

пошукової  роботи студентів та юних вчених, сприяє розвитку вмінь самостійної 

роботи й навичок дослідницької діяльності, стимулює й підтримує наукові 

пошуки студентів. 

Мета:  

 залучення студентів коледжів міста та області, старшокласників 

загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій,  колегіумів та професійних ліцеїв м. 

Запоріжжя та Запорізької області до пошукової та дослідницької роботи; 

 вироблення у студентів та старшокласників  навичок публічного 

представлення результатів своєї роботи; 

 формування уміння вести дискусію та захищати основні положення 

досліджуваних проблем; 

 залучення до співпраці студентів коледжів та учнів шкіл міста та області 

Термін проведення:  щорічно,  у квітні місяці. 

Учасники конференції: 

 студенти коледжу економіки та інформаційних технологій ЗІЕІТ; 

 студенти коледжів міста та області; 

 старшокласники ліцею ЕІТ; 

 учні шкіл м. Запоріжжя та Запорізької області; 

 учні професійних ліцеїв міста та області. 

 

 



 

Додаток-зразок № 1 

 

ЗАЯВА НА УЧАСТЬ У  НАУКОВО-ПОШУКОВІЙ  КОНФЕРЕНЦІЇ   

«Хортицькі читання» 

 

Секція (предмет)  

 

ПІБ  керівника 

Мобільний телефон 

 

 

ПІБ учасника 

(студент, учень) 

Мобільний телефон 

 

Навчальний заклад 

(коледж, школа, 

група, клас) 

 

Тема роботи 

(повідомлення) 

 

 

Тех. забезпечення 

виступу  

 

демонстрація слайдів ______ 

планшети, плакати     ______ 

 

 

 

 



Додаток № 2 

 

НАУКОВО-ПОШУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «Хортицькі читання» 

Учасники:  

– студенти коледжу економіки та інформаційних технологій ЗІЕІТ; 

– студенти коледжів міста та області 

– учні шкіл м. Запоріжжя та Запорізької області. 

– учні професійних ліцеїв м. Запоріжжя та Запорізької області. 

 

Критерії оцінки виступів учасників конференції: 

 

1. Актуальність та повнота розкриття теми:  

– Аргументоване пояснення вибору теми. 

– Оптимальне співвідношення змісту та об’єму роботи, 

– Використання дослідницьких методів при написанні роботи. 

2. Доповідь : 

– Культура мови,  дикція, 

– Володіння понятійним апаратом, 

– Дотримання регламенту доповіді (10 хв.). 

3. Презентація: 

– Наявність паперового варіанту роботи, 

– Наявність, якість та доцільність електронної презентації, яка 

супроводжує доповідь. 

4. Стаття :  

– Наявність чітко виділеного вступу, мети та завдань 

– Стислий виклад основного матеріалу, висновки та оптимальна 

кількість використаних джерел 

– Обов’язкова наявність електронної версії статті, оформленої 

згідно вимог (вимоги додаються)  у форматі документу 

Microsoft Office Word. 

Кожен з критеріїв оцінюється балами відповідно: 

 

– «незадовільно» - 1 бал 

– «задовільно»     - 2-3 бали 

– «добре»             - 4 бали 

– «відмінно»        - 5 балів 

 

Кожен член комісії самостійно оцінює кожну доповідь. 

Кожен учасник конференції може отримати  до 20 балів (сума розраховується як 

середня між сумами балів, яку учасник отримав згідно з протоколами членів 

комісії). 

 

     1 місце – 19-20 балів 

2 місце – 17-18 балів 

3 місце – 15-16 балів 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Додаток № 3 

 

Напрямки роботи конференції: 

 

1. Секція № 1 Загального мовознавства (іноземні мови, українська мова, російська 

мова). 

 

2. Секція № 2 Математики, фізики та астрономії.  

 

3. Секція № 3 Історії, правознавства та суспільних наук.  

 

4. Секція № 4 Інформатики та програмування.  

 

5. Секція № 5 Основи економіки, географії та екології.  

 

6. Секція № 6 Літературознавства та світової літератури.  

 


