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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1010 від 18.09.2018 року
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук у 2018/2019 навчальному році» Хмельницький
національний університет визначено базовим закладом вищої освіти із проведення II туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Інформаційних технологій»,
У конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти), які здобувають вищу освіту за
освітнім ступенем бакалавра, магістра (далі - студенти) у вищих навчальних закладах
України. Студентські наукові роботи, які представлені на конкурс, мають відповідати
фаховим компетенціям спеціальності «Інформаційні системи та технології» (шифр 126).
'
Наукові роботи оформлюються відповідно до вимог «Положення про Всеукраїнський
конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженою
наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р. №605 і зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 15.05.2017 р. за № 620/30488.
Не допускається подавати одну її ту саму наукову роботу на кілька конкурсів до
різних базових закладів вищої освіти.
Від кожного навчального закладу дозволяється надіслати не більше 3-х робіт,
попередньо відібраних під час проведення І туру (вузівського) конкурсу або
рекомендованих Вченою Радою (якщо перший тур не проводився).
Додаткові вимоги оргкомітету конкурсу:
1. Роботи надсилаються у паперовому та електронному вигляді (єдиний файл,
підготовлений за допомогою редактора Місгозой \Уогс1 Гог ІУіпсІошз версій 97, 2000, 2003,
2007, 2010 або іншого сумісного редактора. Формат файлу - БОС або БОСХ ).
2. До кожної роботи додаються у паперовому та електронному вигляді (окремі файли
Місгозой \Уогс1 ґог ЛУіпсІошз):
- відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи;
- коротке резюме із зазначенням назви і шифру роботи для розміщення на сайті
конкурсу (обсяг резюме не повинен перевищувати 0.5 сторінки формату А4 шрифтом Тітез
Кеш Котап, кегель 14, міжрядковий інтервал -1);
— тези доповіді для публікації у збірнику наукових праць Всеукраїнської
конференції студентів та молодих науковців «Інтелектуальний потенціал 2019»

ХНУ. Зам.Х° 266, т. 2500,2016

(проводиться за підтримки МОН України, листопад 2019 р ). Вимоги до оформлення тез
розміщені на сайті Ьйр://кзт.кЬпи.кт.иа/. Електронний варіант збірників тез буде розіслано
учасникам електронною поштою безкоштовно.
3. В роботі, а також в анотації та в резюме до неї не має бути присутня інформація про
ВНЗ, в якому навчається автор, та інформація про автора (авторів) та наукового керівника.
4. Для підтвердження наявності апробації і впровадження результатів роботи до
роботи додаються копії публікацій та актів про впровадження (розміщуються в додатках до
роботи; в електронному варіанті роботи - вставляються якісні скановані або фото копії
виданих публікацій та завірених актів). Документи зараховуються лише за умови, що автор
роботи є автором (співавтором) публікації/акту, а також посилання на публікації/акти
наявні у відомостях про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи.
5. В тезах доповідей, копіях патентів, наукових статей, актах про впровадження
тощо, дані (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу
мають бути наявними і не замінюються шифром.
За результатами конкурсу відбудеться підсумкова науково-практична конференція.
Запрошення на конференцію для захисту результатів роботи будуть надіслані додатково
претендентам на призові місця, обраним серед учасників за результатами рецензування
конкурсних робіт експертами.
З метою багатоаспектного аналізу та об’єктивного оцінювання наукових робіт
оргкомітет конкурсу запрошує представників Вашого ВНЗ для роботи у якості рецензентів.
Заявку необхідно подати до 1 лютого 2019 року на е-таіі: кк5ткЬпи@атаі1 .сот.
Електронні варіанти робіт та супровідних документів повинні бути надіслані до
10 лютого 2019 року на е-таіі: ккшккпи&.гтаіі. сот, Перед надсиланням матеріалів
обов’язково слід ознайомитись з додатковими вимогами щодо оформлення і подання
матеріалів конкурсу, розміщеними на сайті Ьйр ://к8т.кЬпи.кт.иа/ в розділі «Конкурси
НДРС». Роботи, що не відповідають компетенціям спеціальності або вимогам до
оформлення/комплектування, будуть відхилятися оргкомітетом від участі у конкурсі.
Наукові роботи (паперовий варіант) з поміткою «Конкурс «Інформаційні
технології»» необхідно надіслати до 20 лютого 2019року за адресою:
29016 м. Хмельницький, вул . Інститутська, 11, Хмельницький національний університет.
Контактні дані:
Чешун Віктор Миколайович, доцент кафедри кібербезпеки та комп’ютерних систем і
мереж. кк5ткЬпи@,атаі1.сот. тел. 097 218 7957.
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