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Положення 

про конкурс студентських наукових проектів на тему 
«Електромобіль на сонячній енергії» 

 
I. Загальні положення 

 
1.1. Це положення визначає статус, цілі, завдання конкурсу студентських         

наукових проектів ФЕФ, порядок і умови його проведення. 
1.2. Конкурс має відкритий характер і спрямований на стимулювання та          

підтримку творчих і науково-дослідних ініціатив студентів факультету,       
накопичення ними досвіду участі в наукових роботах в галузі альтернативної          
енергетики. 

1.3. У конкурсі беруть участь студентські проекти на тему «Електромобіль на           
сонячній енергії». 

1.4. До участі в конкурсі можуть бути представлені як індивідуальні, виконані           
окремими студентами, так і колективні проекти, авторами яких є творчі          
групи і об'єднання студентів. 

1.5. Реєстрація учасників конкурсу здійснюється на основі заявки, яка подається в           
оргкомітету не пізніше 30 листопада 2017 року. Прийом конкурсних робіт          
проводиться до 20 грудня 2017 р. 

1.6. Організаційну та інформаційну підтримку конкурсу здійснює студентське        
наукове товариство факультету. 

 
II. Цілі і завдання конкурсу 

 
2.1. Проведення конкурсу націлене на розвиток творчої і науково-дослідницької         

активності студентів, орієнтованої на сферу їх майбутньої професійної        
діяльності. 

2.2. Основними завданнями конкурсу є: 
- створення умов для розкриття і самореалізації професійних та творчих          
здібностей студентів; 
- виявлення і підтримка найбільш перспективних проектів та інших         
значущих студентських ініціатив; 



- забезпечення творчої взаємодії студентів, взаємообміну ідей в сфері         
альтернативної енергетики. 

2.3. Перспективні завдання - сприяти активній участі студентів в         
науково-дослідних проектах факультету, підвищувати якість бакалаврських і       
магістерських дипломних робіт, полегшувати професійну орієнтацію      
студентів за спеціальностями факультету. 

 
III. Порядок і умови проведення конкурсу 

 
3.1 Конкурс проводиться за такими номінаціями: 

• Графічний дизайн (ілюстрації, 3D моделі, фотографії), 
• Найбільш ефективна силова установка із застосуванням сучасних технологій         
і конструкційних матеріалів, 
• Максимальна екологічність у виробництві та експлуатації. 

3.2. Для перевірки і оцінки творчих робіт студентів створюється експертна рада           
конкурсу. Експертна порада: 

• оцінює представлені на конкурс роботи відповідно до затверджених         
критеріїв; 
• визначає переможців і призерів, а також тих, хто найбільше відзначився           
серед учасників конкурсу; 
• проводить якісний аналіз результатів конкурсу; 
• дає рекомендації на заохочення учасників і організаторів конкурсу. 

3.5. Переможці та призери конкурсу визначаються за кожною номінацією,         
нагороджуються дипломами та цінними подарунками. Підведення підсумків       
та вручення призів переможцям буде проходити в рамках студентської         
конференції ФЕФ 25 грудня 2017 року в аудиторії 208. 

 
 

IV. Контактна інформація 
 
З усіх питань звертатися за адресою: arkaim7373@gmail.com. 
Роботи в електронному вигляді приймаються за адресою arkaim7373@gmail.com        
(із зазначенням в темі листа «Проект сонячного автомобіля»). 
Роботи в друкованому вигляді приймаються в деканаті фізико-енергетичного        
факультету. 

  
 
 
 

 
 

 


