КОНКУРС
ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
“ІІМВ ХНУ 2021”
Головною метою конкурсу є стимулювання науково-практичної активності у
середовищі студентів та аспірантів. А також запровадження в університеті
інформаційної, організаційної, навчальної та технічної підтримки студентів,
аспірантів, які прагнуть впроваджувати у виробництво інноваційні ідеї.
Умови участі
Участь в конкурсі можуть взяти студенти, аспіранти Хмельницького
національного університету.
Для представлення на конкурсі «інноваційного проєкту» мають бути чітко
висвітлені:
1. Ідея, актуальність та новизна роботи;
2. Завдання проекту;
3. Кінцевий результат та пропозиції для втілення ідеї;
4. Опис продукту (унікальність, конкурентні переваги, наявність прототипу);
5. Цільова аудиторія, сфери застосування.
Формат проведення конкурсу
Конкурс інноваційних ідей ХНУ проходитиме в два етапи:
Перший етап (26.04.2021р. – по 12.05.2021 р.) — подача, реєстрація, відбір
проектів та підготовка презентацій.
На першому етапі відбувається відбір надісланих на конкурс заявок
експертами конкурсу. Основна увага приділятиметься новизні ідеї та можливості її
реалізації/впровадження.
Анкету учасника та короткий опис ідеї заповнити у формі, яка подана нижче
у Додатку 1, та надіслати на адресу mashovetsns@ukr.net
За результатами оцінювання заявка проходить/не проходить у 2-й етап.
Другий етап — супроводу та проведення конкурсу (13.05.2021 р. – 14.05.
2021р.); публічне представлення ідеї та презентації проекту; оголошення та
нагородження переможців.
На даному етапі відбувається публічне представлення поданої пропозиції у
вигляді відеоролика (до 5 хв.) з викладенням його на гугл диску або ютуб.
Нагородження переможців
Оргкомітетом буде оцінюватись інноваційна ідея, публічне представлення
своєї ідеї, практичний результат, передбачуваний економічний ефект.
За результатами конкурсу переможців буде нагороджено:
 перша премія: 3000 грн.
 друга премія: 2000 грн.
 третя премія: 1000 грн.

Додаток 1
АНКЕТА
учасника конкурсу інноваційних ідей молодих вчених
“ІІМВ ХНУ 2021”
Назва проекту ______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ПІБ учасника (контактна особа) ________________________________________
Основне місце роботи/навчання (факультет, курс) учасника, _______________
___________________________________________________________________
Контактні телефон, електронна адреса __________________________________
ПІБ учасників команди, коротка інформація
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ідея роботи _________________________________________________________
Новизна роботи, актуальність _________________________________________
Завдання проекту, кінцевий результат, що необхідно для втілення ідеї
___________________________________________________________________
Опис продукту (унікальність, наявність прототипу)
___________________________________________________________________
Цільова аудиторія, сфери застосування
___________________________________________________________________
Анкету надсилати на електронну пошту mashovetsns@ukr.net
Усі питання за телефоном 067-68-00-917 Машовець Наталія Сергіївна

