
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА КОНКУРС ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ  

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ІІМВ ХНУ 2022» 

 

З метою популяризації інноваційної та науково-практичної діяльності 

молоді, розвитку творчого потенціалу студентів, для підвищення рівня наукових 

розробок молодих вчених, створення умов реалізації інноваційних ідей та у 

рамках заходів присвячених Дню науки в Україні уже втретє в Хмельницькому 

національному університеті (ХНУ) проводиться Конкурс інноваційних ідей 

молодих вчених. Участь у конкурсі приймають студенти, аспіранти, молоді вчені 

ХНУ незалежно від форми навчання. На конкурс подаються презентації 

інноваційних ідей молодих вчених, які оцінюються за наступними критеріями: 

1. Аналіз ринку, цільова аудиторія 

2. Пояснення проблеми 

3. Шляхи вирішення проблеми 

4. Конкуренті переваги 

5. Команда проєкту  

6. Статус проєкту  

7. Опис бізнес-моделі 

Оцінку презентацій інноваційних ідей здійснює оргкомітет під 

керівництвом проректора з наукової роботи ХНУ, д-ра техн. наук, професора 

Олега Синюка. До складу оргкомітету входять начальник НДЧ, д-р техн. наук, 

професор Оксана Захаркевич, керівник НТСМВ ХНУ д-р техн. наук, доцент Ольга 

Параска, а також керівники Наукового товариства студентів і молодих вчених 

ХНУ з різних факультетів, відповідальні за науково-дослідну роботу студентів.  

Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені ХНУ, запрошуємо Вас 

прийняти участь у конкурсі інноваційних ідей молодих вчених “ІІМВ ХНУ 2022” 

присвяченому Дню науки в Україні та представити свій проєкт.  

У 2022 році конкурс інноваційних ідей молодих вчених «ІІМВ ХНУ 2022» 

відбудеться у два етапи: 

Перший етап з 02.05.2022 по 16.05.2022 – подача, реєстрація, відбір проектів та 

підготовка презентацій. Презентаційні матеріали надсилати на електронну 

адресу: paraskaoa@khmnu.edu.ua (Ольга ПАРАСКА) до 16.05.2022 (тел. 067-857-

53-53); 

Другий етап з 30.05. по 03.06.2022 – проведення конкурсу, публічне 

представлення ідеї та презентація проекту; оголошення та нагородження 

переможців. 

Подача заявок до 16.05.2022 р. Зареєструватися (потрібно дати актуальне посилання на 

анкети) для участі в конкурсі та подати короткий опис проєкту. Детальніше про 

конкурс (потрібно дати актуальне посилання 

https://drive.google.com/open?id=1pqlyIpJ-t6dNqrS65fXsm6cxI76DIbyl


За результатами конкурсу студенти, аспіранти, молоді вчені отримують 

грамоти та грошові винагороди.  

 

Бажаємо успіху!   

Наукове товариство студентів та молодих вчених. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


