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Канцелярія ЦНТУ

Конкурс фоводаться Одеським національним технологічним університетом (ОНТУ, Україна) під егідою Міністерства освіти і 
науки України тц^гшнародної організації Black Sea Universities Network (BSUN). Незважаючи на військовий стан в Україні, наука не 
зупиняється, і ухвалено рішення провести такий міжнародний конкурс для підтримки студентських досліджень. Метою конкурсу є 
розширення міжнародних зв'язків та залучення студентів до співпраці у наукових дослідженнях. Участь у конкурсі безкоштовна.

Участь у конкурсі дистанційна, двоетапна. На першому етапі, щоб взяти участь у Black Sea Science 2023, студенти повинні 
підготувати та надіслати на адресу організаторів роботу англійською мовою (не більше 15 сторінок) до 1 лютого 2023 року. Після 
незалежного рецензування найкращі роботи учасники представляють журі за допомогою сучасних програм для телеконференцій 
(наприклад, ZOOM).

Конкурс проводиться вшосте, його географія, незважаючи на назву Black Sea, досить велика, торік у ньому взяли участь 239 
студентських робіт із 40 університетів таких країн, як: Німеччина, Канада, США, Коста-Ріка, Бразилія, Індія, Пакистан, Ізраїль, Китай, 
Туреччина, Македонія, Польща, Словаччина, Грузія, Казахстан, Молдова, Болгарія, Україна. У номінації "Інформаційні технології, 
автоматизація та робототехніка" змагалися 59 студентських наукових праць, список учасників та переможців у цій номінації можна 
переглянути тут http://isc.onafl.edu.ua/wp-content/uploads/siles/50/2022/04/2022 ITl.pdf.

Усі матеріали, які прийдуть та будуть рецензовані в номінації "Інформаційні технології, автоматизація та робототехніка", будуть 
видані у збірнику, який вийде до ОНТУ та буде виставлений у репозитарії академії (приклад минулорічної збірки матеріалів 
https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/23484'). кращі роботи будуть безкоштовно видані в журналі «Central European Researchers 
Journal» (Словаччина, http://ceres-ioumal.eu/events) або в журналі «Automation of Technological and Business Processes» (Україна, 
https://atbp,ontu.edu.ua/en/site/page/ioumal). Причому у виданих журнальних статтях студенти та їх керівники виступають 
рівноправними співавторами fhttps://www.ontu.edu.ua/news/number/2181). Усі учасники та керівники проектів отримають сертифікати, 
переможці -  дипломи та цінні призи (надані спонсорами -  IT фірмами України).

Додаткові відомості про конкурс -  на офіційному сайті http://isc.ontu.edu.ua/, вимоги до учасників та робіт -  
http://isc.ontu.edu.ua/requirements/. Мовами конкурсу є англійська та українська, роботи надаються лише англійською мовою (не 
більше 15 сторінок). Журі конкурсу за напрямом IT представляють вчені-фахівці з різних країн, його склад -  
http://isc.ontu.edu.ua/iurv3/.

Для участі у конкурсі необхідно заздалегідь зареєструватися на https://pk.ontu.edu.ua/iscregister/index.php?route=register та до 
01.02.2023 надіслати в електронному вигляді (на аркуші реєстрації або за адресою autoblacksea(ä)smaiLcom) конкурсну роботу 
англійською мовою та відомості про авторів (при цьому у відповідь буде надіслано підтвердження про отримання матеріалів).

У разі виникнення питань прохання зв'язуватися з оргкомітетом номінації електронною поштою autоЬІаск$т(сіцmail, com.

З повагою,
Сергій Котлик,
директор навчально-наукового інституту 
Комп'ютерних систем і технологій "Індустрія 4.0"
Одеського національного технологічного університету
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The Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics of the 
University of Warsaw (Польща)
https://www.mimuw.edu.pl/aktualnosci/dla-studentow/black-sea-science-
2022
Факультет
інформаційнихтехнологійКиївськогонаціональногоуніверситетуі 
мені Тараса Шевченка (Україна)
http://fit.univ.kiev.ua/archives/16967
Національнийтехнічнийуніверситет «Харківськийполітехнічнийінститут» 
(У країна)
http://blogs.kpi.kharkov.Ua/v2/oms/uk/2020/l l/27/zaproshennya-do-uchasti-v-
mizhnarodnomu-konkursi-studentskyh-naukovyh-robit-black-sea-science-2021-za-
napryamom-informatsijni-tehnologiyi-avtomatyzatsiya-i-robototehnika/
Всесвітній сайт залученнястудентів на 3MaraHHnstudentcompetitions 
https://studentcompetitions.com/competitions/black-sea-science-5fdcf5dlb7938 
Факультет автоматизації і комп’ютерних систем 
Національногоуніверсистетухарчовихтехнологій (Україна) 
http://acs.nuft.edu.Ua/2020/l l/25/blacksea2021 announce/
Глобальна платформа, яка надаєможливість студентам та 
професіоналамвзаємодіяти з інститутами та компаніями (Індія) 
https://dare2compete.eom/o/black-sea-science-2021-odessa-national-academy-of- 
food-technologies-141865
Международный университет Кыргызстана
https ://east. iuk.kg/novosti/mezhdunarodnyj -konkurs-studencheskih-nauchnyh-rabot- 
black-sea-science-2022/
Кафедра інформаційних систем
Національногоуніверсистетухарчовихтехнологій(Україна)
http://is.nuft.edu.ua/news/view/blacksea2021 announce 
Лодзькаполітехніка (Польща)
http://www.najlepszestudia.pl/Zaproszenie_do_udzialu_w_konkursie_miedzynarodo 
wym_na_naj lepszy_naukowy_artykul_studencki,5,2988 
International University (Казахстан) 
https://iitu.kz/ru/events/black-sea-science-2021/ 
СайтінформаціїдлябізнесуРіпйСІосаІ Limited (United Kingdom) 
http://www.fmdglocal.com/UA/Odessa/189177398337230/Black-Sea-Science 
кафедра інформаційно-вимірювальнихтехнологій КПІ ім. 
ІгоряСікорського(Україна) 
https://ivt.kpi.ua/black-sea-science-2021/
УниверзитетуКрагу)евцу(Сербія)
http://www.razvojkarijere.kg.ac.rs/article/konkursi/medjunarodno-takmicenje-
studentskih-istrazivackih-radova-ukrajina.html
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факультет автоматизації і комп’ютерних систем
Національногоуніверсистетухарчовихтехнологій(Україна) 
http://acs.nuft.edu.Ua/2020/l l/25/blacksea2021 announce/
UniversidadedeSaoPaulo, Офісміжнародногоспівробітництва USP, Сан- 
Паулу (Бразилія)
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/destaques/blackseascience2021/
Національнийтехнічнийуніверситет
«Харківськийполітехнічнийінститут»(Україна)
http://blogs.kpi.kharkov.Ua/v2/oms/uk/2020/l l/27/zaproshennya-do-uchasti-v- 
mizhnarodnomu-konkursi-studentskyh-naukovyh-robit-black-sea-science-2021-za- 
napryamom-informatsijni-tehnologiyi-avtomatyzatsiya-i-robototehnika/ 
Міжнародний факультет Бакинськогодержавногоуніверситету
(Азербайджан)
http://indep.bsu.edu.az/en/article/160 
Жешувськийуніверситет (Польща)
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-
przyrodniczych/kolegium/aktualnosci/miedzynarodowy-konkurs-studenckich-prac- 
naukowych-black-sea-science-2021,28874
Команда Кар'єрногоОфісуВійськовогоТехнологічногоУніверситету 
(Польща)
ZespolBiuraKarier WAT WojskowaAkademiaTechniczna 
https://kariera.wat.edu.pl/programy-i-przedsiewziecia/
Astana IT University (Казахстан)
https://moodle.astanait.edu.kz/mod/forum/discuss.php7dK318&lang=ru
Кафедра інформатики факультету природничих наук УніверситетуТирани
(Албанія)
https://m.facebook.com/depinfofshn/photos/a.381825858881435/1203101770087169 
/?typeft3& rdr
University of Colombo School of Computing (ШріЛанка)
Віртуальненавчальнесередовищедлястудентів UCSC 
https://ugvle.ucsc.cmb.ас.lk/mod/forum/discuss.php?d=621 
Кафедра інтеграціїнавчання з
виробництвомВінницькогополітехнічногоінституту(Україна)
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=l 219 
%3Amizhnarodnomu-konkursi-studentskykh-naukovykh-robit-black-sea-science- 
2021 -zaproshuie-uchasnykiv&catid=70&Itemid=824 
Міжнароднийуніверситетфінансів (Україна) 
http://iuf.edu.ua/2019/06/02/blackseascience2019/
Харківськийполітехнічнийуніверситет, факультет обчислювальноїтехніки 
та програмування (Україна)
https://web.kpi.kharkov.ua/otp/ru/pobeda-na-mezhdunarodnom-konkurse- 
studencheskih-nauchnyh-rabot-black-sea-science-2019/ 
КиївськийМіжнароднийУніверситет (Україна)
https:/7kymu. edu.ua/news/2020/pryvitannya-studentky-spetsialnosti-komp-yutemi- 
nauky-/

http://acs.nuft.edu.Ua/2020/l
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/destaques/blackseascience2021/
http://blogs.kpi.kharkov.Ua/v2/oms/uk/2020/l
http://indep.bsu.edu.az/en/article/160
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-
https://kariera.wat.edu.pl/programy-i-przedsiewziecia/
https://m.facebook.com/depinfofshn/photos/a.381825858881435/1203101770087169
https://ugvle.ucsc.cmb.%d0%b0%d1%81.lk/mod/forum/discuss.php?d=621
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=l
http://iuf.edu.ua/2019/06/02/blackseascience2019/
https://web.kpi.kharkov.ua/otp/ru/pobeda-na-mezhdunarodnom-konkurse-studencheskih-nauchnyh-rabot-black-sea-science-2019/
https://web.kpi.kharkov.ua/otp/ru/pobeda-na-mezhdunarodnom-konkurse-studencheskih-nauchnyh-rabot-black-sea-science-2019/


Page 5 of 13

іловдівськийсільськогосподарськийуніверситет (Болгарія)
https://www.au-
plo^div.bg/en/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/internati 
onal-competition-of-student-scientific-works-black-sea-science-2020 
University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Informatika PMF (Сербія) 
https://www.facebook.eom/l 10977907012744/posts/invitation-to-participate-in-an- 
intemational-student-it-competitiondear-colleag/410710517039480/ 
Прикарпатськийнаціональнийуніверситетімені Василя Стефаника 
(Україна)
https://suspilne.media/37364-magistrant-pnu-peremig-u-miznarodnomu-konkursi-
naukovih-robit/
Вінницькаміська газета "Місто" (Україна)
https://misto.vn.ua/osvita/vinnickij-student-na-mizhnarodnomu-konkursi-naukovix-
robit-zdobuv-sriblo/
Університет Аристотеля уСалоніках (Греція)
https://www.csd.auth.gr/announcements/competition-black-sea/ 
УніверситетДунареа де Жос, Галац (Румунія)
http://www.ugal.ro/anunturi/stiri-si-evenimente/6085-competitie-intemationala-de- 
lucrari-stiintifice-studentesti-black-sea-science-2019 
Сумськийнаціональнийаграрнийуніверситет (Україна) 
https://snau.edu.ua/studenti-snau-stali-krashhimi-v-mizhnarodnomu-konkursi- 
naukovix-robit/
Донбаськанаціональнаакадеміябудівництва та архітектури (Україна)
https://donnaba.edu.ua/management/63-academy/kafedry/kafedra-
menedzhmentu/nashi-studenty/1013-peremozhnytsia-ii-etapu-mizhnarodnoho-
konkursu-studentskykh-naukovykh-robit-black-sea-science-2020-m-odesa-ii-mistse-
u-haluzi-ekonomika-i-upravlinnia
Національнийуніверситетбіоресурсів та природокористування(Україна)
https://nubip.edu.ua/node/76014
Вінницькийнаціональнийаграрнийуніверситет (Україна)
https.V/vsau.org/novini/naukovi-novini/mizhnarodnij-konkurs-studentskix-naukovix-
robit-%C2%ABblack-sea-science-2020%C2%BB
Національнийуніверситет «Запорізькаполітехніка» (Україна)
https://zp.edu.ua/mizhnarodnyy-konkurs-studentskyh-naukovyh-robit-black-sea-
science-2020
Київськийнаціональнийекономічнийуніверситет (Україна)
https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_ekonomiky_pidpryjemstv/Faculty_of_Economics_an 
d_Admini strati on 111/
Придніпровськадержавнаакадеміябудівництва та архітектури (Україна)
https://pgasa.dp.ua/news/black-sea-science-2020/ 
Черкаськийдержавнийтехнологічнийуніверситет (Україна)
https://novadoba.com.ua/49385-cherkaskyy-student-stav-kraschym-na-
mizhnarodnomu-konkursi.html
Миколаївськийнаціональнийаграрнийуніверситет (Україна)
https://nikvesti.com/news/politics/187250
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