МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Реєстрація учасників
Для участі в Конкурсі учаснику необхідно до 2.03.2015 р.
на адресу оргкомітету направити комплект матеріалів,
оформлений відповідно до вимог МОН України.
Після отримання офіційного запрошення для участі в
очному турі (конференції) всім, хто буде брати участь в
конференції (учасники та керівники), необхідно заповнити
онлайн-анкету, посилання на яку розміщене на сайті кафедри
ІТМ (http://itm.kpi.ua).

ЗАПРОШЕННЯ
ІІ тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт
з дисципліни:
«СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
ТА КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В
МАШИНОБУДУВАННІ»
Інформаційне повідомлення
Відповідно до наказу МОН України №1193 від 21.10.2014р.
Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут» (м. Київ, Україна) проводить ІІ тур
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
2014/2015 навчального року з дисципліни «Системи
автоматизованого
проектування
та
комп’ютерного
моделювання в машинобудуванні».
Організаційний комітет запрошує до 3-х студентів від
кожного вищого навчального закладу України для участі в ІІму турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з дисципліни «Системи автоматизованого проектування та
комп’ютерного моделювання в машинобудуванні», яка
відбудеться 14-17 квітня 2015 року на базі кафедри «Інтегровані
технології машинобудування» Механіко-машинобудівного
інституту НТУУ "КПІ" (корп. №22, 6 поверх, ауд. 611)

Дата
до 2 березня
16 березня
17 березня
14 квітня

15 квітня
16 квітня

17 квітня

Важливо!
Учасники ІІ туру Конкурсу по прибутті повинні мати при
собі студентський квиток та паспорт для підтвердження
особи.
2. В разі приїзду без попередньої онлайн-реєстрації та у
випадку відсутності документів, зазначених в п.1 студент
до участі в Конкурсі не допускається, поселення не
гарантується.
1.

Етапи проведення Конкурсу
Час
Заходи
за поштовим Подання конкурсних робіт
штемпелем
на Конкурс
10:00 – 16:00 Засідання журі, підведення
підсумків заочного
рецензування робіт
10:00 – 16:00
Розсилка запрошень на
конференцію
10:00 – 21:00
Заїзд, реєстрація та
поселення учасників,
підготовка до презентації
робіт
9:00 – 18.00
Заїзд, реєстрація
10:00 – 16:00 Підготовка до захисту робіт
9:00 – 14:00
Конференція
15:00 – 16:00
Підведення підсумків
16:00 – 17:00
Нагородження переможців
з 17:00
Від’їзд учасників
9:00 – 21:00

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ РОБІТ (витяг):
Студентські наукові роботи повинні бути оформлені згідно
з Положенням про проведення Всеукраїнський конкурс
студентських наукових робіт, серед яких:
- До кожної наукової роботи учасників ІІ туру Конкурсу
додається анкета учасника (Додаток 1) та анотація наукової
роботи.
- На Конкурс подаються наукові роботи, оформлені
наступним чином: шрифт - Times New Roman; міжрядковий
інтервал – 1,5; кегль – 14. Обсяг зброшурованої конкурсної
роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування
додатків.
- Наукова робота обов’язково повинна мати назву, план,
список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено
актуальність, мету, завдання, використану методику
дослідження та загальну характеристику роботи.
- До наукової роботи, в разі наявності, додаються акт про
впровадження її результатів, копії патентів, статей автора,
тощо.
- Роботи виконуються української мовою.
Важливо!. Якщо наукову роботу подано з порушенням
вимог Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт, галузева конкурсна комісія
повертає її автору (обов’язково із зазначенням причин)
Оцінка робіт Конкурсу
Програмні продукти будуть оцінені журі згідно розроблених
критеріїв.
Переможці нагороджуються грамотами Міністерства освіти і
науки України та призами спонсорів.
Інформація про конкурс розміщена на сайті кафедри
інтегрованих технологій машинобудування ММІ НТУУ „КПІ”
http://itm.kpi.ua.

Мета конкурсу

-

Оцінити рівень підготовки спеціалістів по створенню
програмних
продуктів
САПР
для
потреб
машинобудування.

-

Узагальнити досвід використання різних середовищ для
створення програмних продуктів САПР в технічних
університетах.

-

Створити умови для розробки та обміну програмними
продуктами навчального та виробничого характеру.

-

Підвищити ефективність
навчальному процесі.

використання

САПР

в

Контактна інформація Оргкомітету:
Адреса:
03056
м. Київ-56,
пр. Перемоги, 37
НТУУ «КПІ», ММІ,
кафедра ІТМ
e-mail: sapr.kpi@gmail.com
Телефони:
+38(044)-4068255; +38(050)-2345839 –
Пасічник Віталій Анатолійович (заступник голови Оргкомітету)
+38(044)-4068255; +38(096)-7778201 –
Красновид Дмитро Олександрович

Додаток 1
ВІДОМОСТІ
про автора та наукового керівника конкурсної роботи під шифром
“_________________”
АВТОР

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

1. Прізвище _______________________________
2. Ім’я (повністю) __________________________
3. По батькові (повністю)____________________
4. Повна назва та адреса вищого навчального
закладу, у якому навчається автор
__________________________________________
__________________________________________
5. Факультет ______________________________
6. Курс (рік навчання)_______________________
7. Результати роботи опубліковано ____________
__________________________________________

1. Прізвище _____________________________
2. Ім’я (повністю) ________________________
3. По батькові (повністю ) _________________
4. Місце роботи, тел., е-mail _______________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
5. Посада _______________________________
6. Науковий ступінь ______________________
7. Вчене звання __________________________
__________________________________

(рік, місце, назва видання)

8. Результати роботи впроваджено ____________
__________________________________________
__________________________________________
(рік, місце, форма впровадження)

8. Домашня адреса, тел., ___________________
________________________________________
________________________________________

9. Домашня адреса, тел., е-mail _______________
__________________________________________
__________________________________________

Науковий керівник

________________
(підпис)

Автор роботи

________________
(підпис)

Рішенням конкурсної комісії _______________________________________________
(назва вищого навчального закладу)

__________________________________________________________________________
студент(ка) _________________________________ рекомендується для участі у ІІ турі
(прізвище, ініціали)

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ________________________
__________________________________________________________________________
(назва галузі науки)

Голова конкурсної комісії вищого навчального закладу
__________________________
_____________________________
(підпис)
М.П.

“___”____________________20 __ р.

(посада, прізвище, ініціали)

