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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 року
№ 1271 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
природничих, технічних та гуманітарних наук у 2019/2020 навчальному році» Хмельницький
національний університет визначено базовим закладом вищої освіти із проведення II туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Інформаційних систем та
технологій».
Студентські наукові роботи, які представлені на конкурс, мають відповідати
фаховим компетенціям спеціальності «Інформаційні системи та технології» (шифр 126).
Від кожного ЗВО 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).
Наукові роботи оформлюються відповідно до вимог Розділу III «Положення про
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей»,
затвердженого 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.
Конкурсна робота повинна включати:
•
- опис розробки;
- програмну реалізацію (за наявності) поставленої задачі СБ носіях (можна демоверсію).
Не допускається подавати одну й ту саму наукову роботу на кілька конкурсів до
різних закладів вищої освіти.
Додаткові вимоги оргкомітету конкурсу:
1. Роботи надсилаються у паперовому та електронному вигляді (файл, підготовлений
за допомогою редактора Місгозой \¥опі 97-2003). Електронну версію роботи і анотацію
надсилати на адресу 1исЙіт@икг.пеІ одним файлом. В роботі і в анотації до неї не має бути
присутня інформація про ЗВО, в якому навчається автор.
2. Окремим файлом на адресу 1исіїіш@,икг.пеї надсилються «Відомості про автора
(авторів) та наукового керівника наукової роботи» (в редакторі М8 \¥опі 97-2003).
3. На кожну роботу з метою ознайомлення із змістом наукових робіт' надіслати
резюме в електронному вигляді (зазначити назву і шифр роботи) для розміщення на сайті
конкурсу (без посилань на інформацію про ЗВО). Обсяг резюме не повинен перевищувати
0.5 сторінки формату А4. Міжрядковий інтервал - 1. Шрифт Тітез №\у Котап, кегель 14 в
редакторі М8 \¥опі 97-2003.
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4. В копіях патентів, наукових статей, актах про впровадження тощо, прізвища,
ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу
не замінюються шифром.
5. У паперовому варіанті «Відомостей про автора (авторів) та наукового керівника
наукової роботи» у перед їх особистими підписами слід зазначити «Згодні з розміщенням
робіт у відкритому доступі».
6. Для висвітлення результатів конкурсу додатково подати основні положення
наукової роботи у вигляді тез, що будуть включені до електронного збірника наукових праць
«Актуальні проблеми комп'ютерних наук (АПКН-2020)». Вимоги і сформований
електронний збірник матеріалів (в РБР-форматі) будуть розміщені на сайті конкурсу
ЬЦр://копкиг5.кЬпи.кт,иа/ (Інформаційні системи та технології).
Електронний варіант збірників тез буде розіслано учасникам конкурсу електронною
поштою безкоштовно (паперове видання буде розсилатись бажаючим за попереднім
замовленням за окрему доплату). Вимоги до оформлення тез розміщені на сайті конкурсу
Ьїїр://копкиг5.кЬпи.кгп.иа/ (Інформаційні системи та технології).
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 конкурсу за результатами
рецензування наукових робіт незалежними експертами.
З метою багатоаспектного аналізу та об’єктивного оцінювання наукових робіт
оргкомітет конкурсу запрошує представників Вашого ЗВО для роботи у якості рецензентів.
Заявку необхідно подати до 1 лютого 2020 року на адресу 1исШт@икг.пеі.
Уся додаткова інформація цро конкурс і хід його проведення (рецензії, турнірна
таблиця, рейтинговий список робіт, запрошення для участі у конференції, наукові роботи
йереможців) буде розміщена на сайті університету Нїїр://копкигз,кЬпи.кт,иа/ (Інформаційні
системи та технології).
Наукові роботи з поміткою «Конкурс «Інформаційні системи та технології»
необхідно надіслати до 15 лютого 2020 року за адресою:
29016, м. Хмельницький, вул . Інститутська, 11, Тімофєєвій Л.В.
Контактні дані:
Тімофєєва Людмила Василівна, відповідальна за науково-дослідну роботу студентів
університету, тел. 0503764212, 0676732036, е-шаіі: 1шіііт@икг.пе1

Проректор з наукової роботи

Тімофєєва Л.В.

