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1. Назва семінару ~ Студентський науково-практичний семінар "Логіка 

сучасної комп'ютерної техніки". 

2. Назва вищого навчального закладу, на базі якого проведено семінар ~ 

Центральноукраїнський національний технічний університет. 

3. Дата проведення семінару - 9 грудня 2019 року. 

4. Кількість учасників - 13 студентів-доповідачів та 17 слухачів-учасників 

дискусії. 

5. Програма студентського науково-практичного семінару «Логіка сучасної 

комп'ютерної техніки» (додається). 

6. Резолюція, рекомендації, рішення студентського науково-практичного 

семінару «Логіка сучасної комп'ютерної техніки». 

Студентський науково-практичний семінар "Логіка сучасної 

комп'ютерної техніки" відбувся 9 грудня 2019 року на базі 

Центральноукраїнського національного технічного університету Міністерства 

освіти і науки України. 

Організатором Студентського науково-практичного семінару є кафедра 

кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського 

національного технічного університету. Співорганізатором є студентське 

наукове товариство Центральноукраїнського національного технічного 

університету. 

Семінар мав на меті: обмін досвідом й новими ідеями, теоретичними і 

практичними результатами у галузі інформаційних технологій, обговорення 

принципів логіки сучасної комп'ютерної техніки, інтеграцію зусиль для 

впровадження результатів наукових досліджень та встановлення творчих 

контактів і розширення наукових зв'язків. 



Під час семінару виступили 13 студентів з доповідями та презентаціями. 

В процесі виступів, обговорення доповідей та дискусій висвітлено нові ідеї та 

проблеми, теоретичні і практичні результати у галузі інформаційних 

технологій. 

За результатами обговорення доповідей учасників студентського 

науково-практичного семінару прийнято наступні РІШЕННЯ: 

1. Ухвалити основні положення наукових доповідей учасників 

семінару, відзначити їх актуальність, новизну та цінність для 

практичного застосування. 

2. Вважати корисним і перспективним проведення студентських 

наукових заходів для популяризації студентської науки і 

практичного застосування та впровадження у відповідні галузі. 

3. Поширити інформацію про результати семінару за допомогою 

засобів масової інформації, зокрема на сайті кафедри та в 

соціальних мережах. 

4. Відзначити доповіді та нагородити Грамотами наступних 

доповідачів - учасників студентського науково-практичного 
< 

семінару: 

Дощенко Владислав, 

Подкопаєв Дмитро, 

Сільніцький Валерій, 

Шевченко Олександр, 

Абашина Анастасія, 

Чабан Олексій, 
Дробко Олена. 


