Вимоги та порядок проведення конкурсу
наукових робіт студентів і аспірантів
«Інноваційні підходи в електрометалургії та споріднених галузях: від
науки до виробництва»
Мета конкурсу:
Метою проведення конкурсу «Інноваційні підходи в електрометалургії
та споріднених галузях: від науки до виробництва» є підготовка фахівців
нової генерації європейського рівня, формування у них знань і умінь
дослідницької діяльності, для яких орієнтація на професійну майстерність є
пріоритетною стратегією їх життєдіяльності.

-

Основними завданнями конкурсу є:
виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх
здібностей;
стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;
залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних
працівників до творчої роботи з обдарованою молоддю;
пошуки шляхів вдосконалення технологій вітчизняного виробництва;
стимулювання наукової молоді до співпраці з реальним сектором
економіки.

Термін проведення конкурсу:
Конкурс проводиться з 21 січня по 5 квітня 2020 р., в один тур:
- перший етап – подання наукових робіт з 21 січня по 23 березня 2020 року;
- другий етап – рецензування поданих робіт з 24 по 31 березня 2020 року;
- третій етап – підведення підсумків на засіданні конкурсної комісії та
наглядової ради з 01 по 05 квітня 2020 року.
Роботи надсилаються в термін до 23 березня 2020 року на електронну
адресу: konferenciaukrfa.2020@gmail.com.

1.

2.

Вимоги до оформлення робіт на конкурс
Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал
1.0, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм,
верхнє і нижнє – по 20 мм;
Наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються
назва роботи із вказанням авторів, назви закладу, посад і адреси), зміст
на окремій сторінці, вступ, відповідні розділи роботи, висновки, список
використаних літературних джерел та анотацію (на окремому аркуші), у

якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику
дослідження та загальну характеристику роботи;
3. Наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела
інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих
іншими особами;
4. Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 8 сторінок без
урахування титульної сторінки, змісту, додатків, переліку літературних
джерел і анотації;
5. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути
чіткими, зрозумілими і мають бути інтегровані в текст роботи із
відповідним посиланням на них.
6. Наукові роботи подаються виключно в електронному вигляді в
форматах
*.doc
або
*.docx
на
електронну
пошту
konferenciaukrfa.2020@gmail.com з позначкою «На Конкурс» і вказанням
контактних даних автора (ПІП, назва вуза, контактний номер телефону).
7. Наукові
роботи
виконуються
українською
мовою.
За погодженням з Організаційним комітетом робота може бути
представлена англійською мовою.
8. Окремим файлом в форматі *.pdf подаються повні відомості про автора
(авторів) та наукового керівника роботи, зазначається повністю назва
організації, її адреса, інтернет-сторінка, електронна адреса автора
(авторів) для листування.
9. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього розділу,
до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсної комісії
знімаються з розгляду.
10. Всі наукові роботи, що подаються на Конкурс, під час рецензування
будуть перевірятися на виявлення ознак академічного плагіату. У разі
підтвердження факту академічного плагіату конкурсна комісія має право
зняти відповідну наукову роботу з Конкурсу з повідомленням учасника
та конкурсної комісії відповідного закладу вищої освіти про цей факт.
11. У випадку надання робіт з порушенням вимог, встановлених
Положенням про конкурс, конкурсна комісія має право не допустити до
участі у Конкурсі та зняти роботу з розгляду.
12. Контактні данні:
- для надсилання робіт, e-mail: konferenciaukrfa.2020@gmail.com
- для перевірки чи дійшла робота, тел.: 050-715-01-98 Олександр
- для загальних питань, Михаленков Костянтин Вікторович, професор,
д.т.н., тел.: 093-478-19-61
Голова конкурсної комісії
Декан Інженерно-фізичного факультету
КПІ ім. Ігоря Сікорського, професор

Петро Лобода

