Ректорам вузів IV рівня акредитації!
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у
2014/2015 навчальному році» від 21.10.2014 р. № 1193 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка призначений базовим з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з напряму «Інтелектуальна власність», який відбудеться у
березні 2015 року.
Роботи на конкурс приймаються до 26 січня 2015 року.
ВНЗ – учасник конкурсу подає за даним напрямком не більше трьох робіт державною
мовою. На конкурс подаються наукові роботи студентів або студентських колективів (не
більше 2 осіб) з актуальних проблем у сфері інтелектуальної власності, які є пошуковими за
своїм характером, мають наукове і прикладне значення, впровадженні в виробництво або
застосовані у навчальному процесі , що не мають відзнак НАН України та органів державної
влади. Роботи мають відповідати вимогам, визначеним Порядком проведення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та
гуманітарних наук у 2014/2015 навчального року.
Наукові роботи повинні бути відповідно оформленні, а саме: текст друкується
шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал - 1,5, кегль-14, з одного боку аркушу
паперу формату А4 (210 х 297 мм.).
Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без
урахування додатків. Наукова робота обов’язково повинна мати шифр , план і список
використаної літератури.
До кожної наукової роботи додається анотація наукової роботи та відомості про
автора (авторів), наукового керівника роботи (Додаток 1). У разі наявності, додається акт про
впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо.
Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» авторам та
керівникам робіт необхідно надати письмові згоди на збір та обробку персональних даних
(Додаток 2).
Київський національний університет імені Тараса Шевченка – організатор конкурсу
планує проведення конкурсу за наступним регламентом;
Подача конкурсних робіт – до 26 січня 2015 року;
Підведення підсумків - рецензування одержаних конкурсних робіт- до 23 лютого 2015
року;
Проведення ІІ етапу конкурсу у формі науково-практичної конференції (захист робіт
претендентами на перемогу) – 20 березня 2015 року.
Адреса університету та контакті телефони:
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Київський національний університет імені Тараса Шевченко
Кафедра інтелектуальної власності
e-mail: iv@univ.net.ua
тел. 234-94-42
Виконавець: Дорожко Г. К. 067-621-88-58

Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу

Додаток 1

ВІДОМОСТІ
про автора та наукового керівника наукової роботи
« __________________________________ »
(шифр)

Автор

Науковий керівник

1. Прізвище ___________________________ 1. Прізвище _______________________
2. Ім’я (повністю) ______________________ 2. Ім’я (повністю) __________________
3. По батькові (повністю) _______________ 3. По батькові (повністю) ____________
4. Повне найменування та
4. Місце роботи, телефон, e-mail
місцезнаходження вищого навчального _____________________________________
закладу, у якому навчається автор
5. Факультет __________________________ 5. Посада _________________________
6. Курс (рік навчання) __________________ 6. Науковий ступінь ________________
7. Результати роботи опубліковано
7. Вчене звання ___________________
(рік, місце, назва видання)

8. Результати роботи впроваджено

8. Місце проживання, телефон

(рік, місце, форма впровадження)

_________________________________________________

9. Місце проживання, телефон, e-mail

Науковий керівник ____________________

_________________________

Автор роботи ________ _________________ ___

_________________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Рішенням конкурсної комісії ________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

студент(ка) _______________________________ рекомендується для участі у
другому турі
(прізвище, ініціали)
Конкурсу _________________________________________________________________
(назва галузі науки, спеціальності, групи спеціальностей)

Голова конкурсної комісії _______________
(підпис)

М.П. _______________________ 20 _ року

________

(прізвище, ініціали)

Додаток 2
ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних
Я, ___________________,

____________________________________________________

П.І.Б.

паспорт

шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ надаю згоду Київський
національний університет ім. Тараса Шевченка на обробку моїх особистих
персональних даних у базі учасників Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з напрямку «Інтелектуальна власність» з метою ведення
діловодства та статистичних звітів визначених наказом МОН № 202 від
21.02.2012 р. «Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних
наук».
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних у період конкурсу надавати
у найкоротший термін відповідальній особі галузевої конкурсній комісії уточнену
інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх
нових особистих даних до бази персональних даних.

«____» 201___ р.

_________________ (_____________)
(підпис)

Особу та підпис ________________________ перевірено
Відповідальна особа ____________________

(_________________)

М. П.
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