Вимоги щодо оформлення конкурсних робіт
Наукові роботи повинні бути представлені та
оформлені відповідно до розділу ІІІ „Положення
про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей”, затвердженого Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України № 605
від 18.04.2017 р. та зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 15.05.2017 р. за №
620/30488. Ознайомитись із даним документом,
отримати більш детальну інформацію про конкурс
та шаблон студентської роботи можна, звернувшись за електронною адресою, наведеною у контактній інформації, або на web-сторінці даного
конкурсу на сайті кафедри http://ema.kdu.edu.ua/.
На конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені дипломні, курсові, магістерські
роботи, якщо вони містять наукову новизну або
передбачається впровадження їх результатів у виробництво чи навчальний процес.
Представлення макетів і натурних зразків не допускається.
До наукової роботи додаються:
 анотація в електронному вигляді, оформлена відповідно до п. 4 розділу ІІІ „Положення
про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей” (обов’язково);
 акти про впровадження результатів роботи,
копії патентів, статей автора тощо (за наявності).
У випадку подання робіт із порушенням вимог
„Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань
і спеціальностей”, конкурсна комісія має право
відхилити їх від участі у конкурсі.
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Наказом Міністерства освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського затверджено базовим
вищим навчальним закладом із проведення другого
туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю „Електричні машини і апарати” у 2017/2018 – 2019/2020 н. р. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України „Про проведення Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з галузей знань і
спеціальностей у 2017/2018 навчальному році”
№ 1364 від 10.10.2017 р. другий тур конкурсу
буде проведено у березні 2018 року.

Подані роботи повинні бути закінченими науОрганізаційний комітет конкурсу
ково-дослідними роботами студентів та відобраНикифоров Володимир Валентинович, д.б.н.,
жати результати самостійно проведених досліджень з актуальних проблем електричних машин і професор, перший проректор, голова галузевої
апаратів, мати наукове чи прикладне значення або конкурсної комісії.
Загірняк Михайло Васильович, д.т.н., профебути впровадженими у виробництво чи в навчальсор, ректор, професор кафедри електричних маний процес.
Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового шин та апаратів, голова секції за напрямом “Теокерівника, назва вищого навчального закладу у ретичні дослідження та проектування електричконкурсних роботах, а також в інших супрово- них машин та апаратів”.
Некрасов Андрій Вікторович, к.т.н., доцент,
джуючих документах замінюються відповідним
заступник завідувача кафедри електричних машифром (не більше двох слів).
В окремому запечатаному конверті під тим са- шин та апаратів, голова секції „Використання номим шифром подаються відомості про автора (ав- вих технологій та матеріалів в електричних машинах та апаратах”.
торів) та наукового керівника роботи.
Умови проведення конкурсу
Прус В’ячеслав В’ячеславович, к.т.н., доНаукові роботи, представлені на конкурс, не поцент,
доцент кафедри електричних машин та
У конкурсі можуть брати участь студенти і сту- вертаються. На конкурс не приймаються роботи,
дентські колективи (не більше 2 осіб) вищих нав- які подавалися на інші конкурсні змагання та були апаратів, голова секції “Експериментальні дослічальних закладів України.
удостоєні премій НАН України, галузевих акаде- дження, випробування та експлуатація електричних машин та апаратів”.
Передбачається робота секцій за наступни- мій або спеціальних премій відомств і установ.
Малякова Марія Сергіївна, к.т.н., ст. виклами напрямами:
Автори кращих робіт, визначених за результата1. Використання нових технологій та матеріа- ми рецензування, будуть запрошені галузевою дач кафедри електричних машин та апаратів, орлів в електричних машинах і апаратах.
конкурсною комісією на підсумкову науково- ганізаційний секретар.
2. Теоретичні дослідження та проектування практичну
конференцію,
що
відбудеться
Просимо кафедри вищих навчальних закладів
електричних машин і апаратів.
14-17 березня 2018 року, за результатами участі
3. Експериментальні дослідження, випробуван- в якій будуть визначені переможці конкурсу у ко- України, що представляють роботи на конкурс,
надати пропозиції щодо кандидатур для вклюня та експлуатація електричних машин і апаратів. жній секції.
чення до складу галузевої конкурсної комісії
Від кожного навчального закладу може бути
подано не більше трьох кращих наукових робіт
Роботи приймаються до 15 лютого 2018 р. за (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, поса– переможців І туру за кожним із наведених на- адресою: 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, да).
Термін – 15.02.2018 року.
прямів, що погоджено з Організаційним коміте- 20, Кременчуцький національний університет імені
том Всеукраїнського конкурсу.
Михайла Остроградського, НДЧ, поштовим відправленням та дублюються електронною поштою на адресу ke@kdu.edu.ua

