
ОГОЛОШЕННЯ! 

 

Українська академія друкарства запрошує студентів ЗВО взяти участь у 

відкритому конкурсі студентських наукових робіт «Молодь і поліграфія». 

Мета конкурсу: 

• активізація студентської наукової роботи у вищих навчальних закладах 

видавничо-поліграфічного профілю; 

• виявлення обдарованих студентів з метою залучення їх до подальшої 

наукової роботи і до навчання в магістратурі та аспірантурі; 

• вирішення актуальних наукових завдань видавничо-поліграфічної галузі 

Учасники конкурсу: 

• у конкурсі можуть брати участь студенти і студентські колективи вищих 

навчальних закладів України; 

• до участі в конкурсі запрошуються студенти і студентські колективи 

зарубіжних країн, що навчаються за спеціальностями видавничо-поліграфічного 

профілю 

Тематика конкурсу: 

Конкурс проводиться за такими напрямами: 

• поліграфічні машини та автоматизовані комплекси, машини і технологія 

пакування; 

• автоматизоване управління технологічними процесами та комп’ютерно-

інтегровані технологічні процеси і виробництва в поліграфії; 

• технологія поліграфічного виробництва, фото- та поліграфічні матеріали, 

комп’ютерна обробка текстової і графічної інформації; 

• економіка підприємств, маркетинг, менеджмент, облік і аудит в поліграфії; 

• видавнича справа і редагування, книгознавство; 

• книжкова графіка і дизайн видавничо-поліграфічної продукції; 

• електронні мультимедійні видання 

Термін проведення конкурсу: 

• конкурс „Молодь і поліграфія” є щорічним; 

• документи з поміткою «На конкурс студентських наукових робіт» 

надсилати до 15 листопада 2022 р. за адресою: 79020, м. Львів, 

вул. Під Голоском, 19, Українська академія друкарства (науково-дослідна 

частина); 

• термін проведення другого (завершального) туру конкурсу:15 листопада 

– 15 грудня 2022 р. 

 



Перелік і вимоги до документів, які надсилаються: 

• документи на конкурс подаються в двох конвертах під одним і тим же 

девізом; 

• до першого конверта потрібно вкласти: 

відомості про назву і девіз роботи та її тематичний напрямок; про автора (ів) 

роботи та її наукового керівника; мотивований висновок-рекомендацію 

відповідної кафедри; дві рецензії (внутрішню і зовнішню) спеціалістів; 

скерування вищого навчального закладу, в якому виконувалась робота, а до 

другого – два примірники роботи без зазначення її автора (ів); 

• наукові роботи оформляються на папері форматом А4 кегль 12 п з 

інтервалом 2. Обсяг конкурсної роботи не повинен перевищувати 20 сторінок. 

Креслення та ілюстрації до роботи повинні відповідати формату сторінки, 

поданої роботи і бути якісно виконані; 

• для студентів українських вищих навчальних закладів текст роботи 

подається державною мовою, а для студентів зарубіжних країн – англійською. 

 

Нагородження переможців 

Переможці конкурсу можуть бути відзначені: 

• дипломами I, II, III ступенів (за кожним тематичним напрямком); 

• дипломами учасника; 

• грамотою УАД. 

Детальна інформація про умови конкурсу на сайті за посиланням: 

http://www.uad.lviv.ua/ 

 

Детальну інформацію щодо участі у Конкурсі можна отримати: сайт 

https://www.uad.lviv.ua/; mail: lgsmivan@gmail.com; контактна особа – Сміян 

Людмила Григорівна, інженер відділу міжнародних зв'язків, інформаційного 

забезпечення; телефон: (032) 242-23-55, моб.: (068)1310431. 

Довідки за телефонами: 0685854008 – Ярослав Цицюра, завідувач НДЧ. 

http://www.uad.lviv.ua/
https://www.uad.lviv.ua/

