
Увага! З  метою  підвищення  оперативності
опрацювання робіт їх електронні версії разом
з  супроводжувальними  документами  слід
надсилати на електрону пошту 

conkstudrabot@gmail.com

Загальний обсяг роботи не повинен пере-
вищувати  30  сторінок  без  урахування
додатків та переліку літературних джерел. 

Згідно  Положення  роботи  подані  на
Конкурс  будуть  перевірятися  на  ознаки
академічного плагіату.

Зразок роботи та шаблон для її оформлен-
ня  можна  завантажити  з  сайту  конкурсу  за
наступною адресою.

http://elm-dstu-edu.org.ua/konkurs/

Наукові роботи, подані на Конкурс з пору-
шенням  вимог  Положення,  до  участі  у
Конкурсі не допускаються та за рішенням
конкурсної комісії знімаються з розгляду.

Роботи приймаються до участі у Конкурсі за 
датою штемпеля на поштовому/кур’єрському 
відправленні до 2     березня     201  9     р. включно 
за адресою:

51918, Дніпропетровська обл.
м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 2. 

Дніпровський державний технічний 
університет, кафедра електротехніки та

електромеханіки

Організаційний комітет:

Садовой  Олександр  Валентинович,  д.т.н.,  
професор,  професор  кафедри  електротехніки  та
електромеханіки  (ЕТЕМ),  заступник  голови  галу-
зевої конкурсної комісії.
Нізімов  Віктор  Борисович,  д.т.н.,  професор,  
завідувач кафедри ЕТЕМ, голова секції «Електроме-
ханічні автоматизовані системи».
Волянський  Роман  Сергійович,  к.т.н.,  доцент,  
доцент  кафедри  ЕТЕМ,  секретар  галузевої  конку-
рсної комісії.
Сохіна  Юлія  Віталіївна,  к.т.н.,  доцент,  доцент  
кафедри  ЕТЕМ,  голова  секції  «Електротехнічні  
системи та пристрої».
Шрамко Юрій Юрійович,  к.т.н.,  доцент кафедри
 ЕТЕМ,  голова  секції  «Електроенергетичні  
системи».

Отримати більш детальну інформацію щодо 
умов проведення Конкурсу можна: 

 за телефоном (066)-000-79-74 
(з 10 по 16 години по буднях);

 за листом на електрону пошту 
conkstudrabot@gmail.com;

 веб-сайті конкурсу
http://elm-dstu-edu.org.ua/konkurs/.

Голова  галузевої  конкурсної  комісії,  
Перший проректор ДДТУ

В.М.Гуляєв
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Наказом Міністерства освіти і науки України
від  18.09.2018  № 1010  “Про проведення
Всеукраїнського  конкурсу  студентських
наукових  робіт  з  галузей  знань  і  спеці-
альностей у 2018/2019 навчальному році”
Дніпровський  державний  технічний  уні-
верситет  призначено  базовим  навчальним
закладом з проведення II туру Всеукраїнсько-
го  конкурсу  студентських  наукових  робіт  з
галузі знань «Електротехніка та електромеха-
ніка» (далі-Конкурс),  який  відбудеться  в
лютому-квітні 2019 року.

Передбачається  робота  секцій за  
наступними  науковими  напрямами :

1. Електромеханічні автоматизовані системи.
2. Електротехнічні системи та пристрої.
3. Електроенергетичні системи.

Публікац ія
До  початку  підсумкової конференції  за

матеріалами робіт планується видати збірник
тез  доповідей  студентів-авторів.  До  якого
включаються  тези  доповідей  тих  робіт,  що
приймали участь у Конкурсі. Більш детальна
інформація міститься на сайті конкурсу у роз-
ділі «Збірник».

Умови  проведення кон к урсу

На  Конкурс  подаються  самостійно  підго-
товлені роботи студентів. Одна наукова робота
може  мати  на  більше  2-х  авторів  та  1-го
наукового керівника з одного ВНЗ.

Від  кожного  навчального  закладу  на
Конкурс  подаються  не  більше  трьох кра-
щих  наукових  робіт  –  переможців  І  туру
конкурсу за кожною спеціалізацією.

Подані роботи повинні бути закінченими науково-
дослідними роботами студентів, що відображають
результати  самостійно  проведених  досліджень  з
актуальних питань електротехніки та електромеха-
ніки.

На конкурс можуть бути подані відповідно пере-
оформлені дипломні, курсові, магістерські роботи.

Всі представлені роботи повинні мати наукове
чи прикладне значення або бути впроваджені у
виробництво чи в навчальний процес.

Автори  кращих  робіт  будуть  запрошені  галу-
зевою  конкурсною  комісією  на  підсумкову
науково-практичну конференцію, яка буде проходи-
ти  
з 14 по 17 квітня 2018 року. Переможці Конкурсу
в кожній секції  будуть  визначені  за  результатами
участі у вищезазначеній конференції.

Наукові  роботи,  представлені  на  Конкурс,  не
повертаються. На Конкурс не приймаються роботи,
які подавалися на інші конкурсні змагання та були
удостоєні  премій  НАН  України,  галузевих
академій  або  спеціальних  премій  відомств  і
установ.

За  2  тижні  до  проведення  підсумкової  конфе-
ренції на офіційному сайті Конкурсу буде оприлю-
днено рейтинговий список наукових робіт та ли-
сти запрошення для участі  у  роботі  конференції.
На цьому ж сайті можливо ознайомитись з робота-
ми на рецензіями до них.

Ви моги  до оформлення конкурсних робіт

Наукові  роботи повинні  бути оформлені  від-
повідно  до  Положення  «Про  Всеукраїнський
конкурс студентських наукових робіт з галузей
знань  і  спеціальностей» наказ  МОН  №605  від
18.04.2017 (далі - Положення). 

Прізвища,  ініціали  автора  (авторів)  та
наукового  керівника,  назва  вищого  на-
вчального  закладу в  конкурсних  роботах,  а
також в інших документах замінюються ши-
фром.

При  формуванні  шифру  рекомендовано
використовувати  короткі  словосполучення,
що містять літери кирилиці / цифри.

В окремому запечатаному  пакеті  під  тим
самим  шифром у  роздрукованому  вигляді
українською  мовою  подаються  відомості
про  автора (авторів)  та  наукового  керівника
роботи.

Увага!  За  вимогами  Положення  про
Конкурс,  при  заповненні  відомостей  про
авторів  обов’язково вкажіть  дійсну
електронну  поштову  скриньку,  на  яку  буде
надіслано  повідомлення  з  запрошенням  до
участі у конференції.

До кожної наукової роботи додаються:
 анотація  наукової  роботи,  оформлена

відповідно до додатку 1 до  Положення про
конкурс.  Анотація  до  роботи  повинна  від-
ображати  її  актуальність  та  отримані
автором(ами) наукові або науково-практи-
чні результати;
 рішення Вченої ради вищого навчально-

го  закладу  про  представлення  роботи  на
конкурс (якщо перший тур не проводився);
 акти  про  впровадження  результатів

роботи,  копії  патентів,  статей  автора  тощо  
(якщо є).

Наукові  роботи подаються  в  друкованому
вигляді  разом  з  електронною  версією  на
СD/DVD. Один носій для усіх робіт з ВНЗ.


