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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

 

НАКАЗ 

02 жовтня  2018 року   м. Умань    № 01-05/428 

 

Про проведення І туру Всеукраїнського  

конкурсу студентських наукових робіт  
з галузей знань і спеціальностей 

у 2018/2019 навчальному році 

 

На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 18 вересня 2018 

року № 1010 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році», з метою підтримки 

обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання та  

активізації науково-дослідної роботи студентів університету 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести конкурс на кращу студентську наукову роботу з галузей знань і 

спеціальностей відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 

№ 605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.05.2017 за № 620/30488 

упродовж  жовтня-листопада 2018 року. 

 

2. Для організації проведення конкурсу затвердити оргкомітет у такому складі: 

Карпенко В.П. – проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор, 

голова  оргкомітету; 

Мальований М.І. − проректор з науково-педагогічної роботи, професор, заступник 

голови оргкомітету; 

Пітель Н.Я. – доцент кафедри менеджменту, відповідальна за наукову роботу 

студентів університету; 
Стасінєвич О.Ю. – заступник декана факультету агрономії із наукової роботи,  

доцент,  відповідальний секретар оргкомітету; 

Крикунов І.В. – заступник декана факультету плодоовочівництва, екології та 

захисту рослин із наукової роботи, доцент; 

Баюра О.М. – заступник декана факультету лісового і садово-паркового 

господарства із наукової роботи, доцент; 

Прокопчук О.Т. – заступник декана факультету економіки і підприємництва із 

наукової роботи, доцент; 

Новак І.М. – заступник декана факультету менеджменту із наукової роботи,      

професор; 

Новіков В.В. заступник декана інженерно-технологічного факультету з наукової 

роботи, старший викладач; 

Коваленко Л.Г. – доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,  

відповідальний секретар оргкомітету. 

http://www.udau.edu.ua/ua/staff/spivrobitniki/malovanij-mixajlo-ivanovich/
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3. Провести до 30 листопада 2018 р. на  факультетах університету І тур 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з таких напрямів: 

– Агрономія; 

–  Садівництво та виноградарство;  

–  Екологія ; 

–  Лісове господарство; 

– Економіка та економічна політика;  

– Економіка підприємства; 

– Економіка сільського господарства та АПК; 

– Підприємництво; 

– Облік і оподаткування; 

–  Фінанси і кредит; 

–  Страхування; 

– Маркетинг; 

– Комп'ютерні науки; 

– Банківська справа; 

– Менеджмент організації;  

– Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; 

– Транспортні системи. Логістика; 

– Готельно-ресторанна справа; 

– Туризм; 

– Публічне управління та адміністрування; 

– Харчові технології; 

– Агроінженерія; 

– Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика. 

 

4. Створити конкурсні комісії для розгляду та рецензування студентських 

конкурсних робіт за напрямами: 

- агрономія:  

Полторецький С.П.  декан факультету агрономії, голова комісії; 
члени комісії: Єщенко В.О., Господаренко Г.М., Яценко А.О., Вишневська Л.В., 

Рябовол Л.О., Прокопчук І.В., Стасінєвич О.Ю., Накльока Ю.І., Кононенко Л.М. 

- садівництво та виноградарство:  

Щетина С.В. – декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин, 
голова комісії; 

 члени комісії: Улянич О.І., Заморський В.В., Крикунов І.В., Ковтунюк З.І., 

Сухомуд О.Г., Тернавський А.Г., Буцик Р.М., Майборода В.П., Голодрига О.В. 

- екологія:  
Сонько С.П. – завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності, голова комісії;  

члени комісії: Карпенко В.П., Адаменко М.І., Суханова І.П., Пушкарьова-Безділь Т.М., 

Притуляк Р.М., Леонтюк І.Б. 
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- лісове господарство:  

Поліщук В.В.  декан факультету лісового і садово-паркового господарства, голова 
комісії; 

члени комісії: Шлапак В.П., Балабак А.Ф., Баюра О.М., Осіпов М.Ю., Вітенко В.А. 

- економіка та економічна політика; економіка підприємства: 
Мудрак Р.П. – завідувач кафедри економіки, голова комісії; 

члени комісії: Костюк В.С., Фицик Л.А., Ревуцька А.О., Котвицька Н.М., Смолій Л.В. 

- економіка сільського господарства та АПК; підприємництво:  

Нестерчук Ю.О. – декан факультету економіки і підприємництва, голова комісії;  
члени комісії: Семенда Д.К., Бурляй О.Л., Коротєєв М.А., Жарун О.В., Ткачук С.П.  

- облік і оподаткування:  

Кучеренко Т.Є.  завідувач кафедри обліку і оподаткування, голова комісії; 
члени комісії: Уланчук В.С., Крочак О.І., Михайловина С.О., Оляднічук Н.В., 

Ратушна О.П. 

- фінанси і кредит; страхування; банківська справа: 
Бечко П.К. – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, голова 

комісії; 

члени комісії: Гузар Б.С, Колотуха С.М., Мельник К.М., Боровик П.М., 

Бондаренко Н.В. 

- маркетинг: 
Пенькова О.Г. – завідувач кафедри маркетингу, голова комісії;  

члени комісії: Бортник Т.І.,  Харенко А.О., Корман І.І., Соковніна Д.М., Семенда О.В. 

- комп'ютерні науки: 
Гринчак О.В. – завідувач кафедри інформаційних технологій, голова комісії; 

члени комісії: Давлетханова О.Х., Марін Б.М., Сольський О.С. 

- менеджмент організації:  
Вернюк Н.О. – декан факультету менеджменту, голова комісії; 

члени комісії:  Гоменюк М.О.,  Загороднюк О.В., Клименко Л.В., Василенко О.П.  

- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; транспортні системи. 
Логістика:  

Школьний О.О. – завідувач кафедри менеджменту, голова комісії; 

члени комісії: Новак І.М., Пітель Н.Я., Альошкіна Л.П. 

- готельно-ресторанна справа; туризм:  
Транченко Л. В. – завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, голова 

комісії;  

члени комісії: Коваленко Л.Г., Кожухівська Р.Б., Нещадим Л.М., Тимчук С.В., 

Нагернюк Д.В. 

- публічне управління та адміністрування:  
Петренко Н.О. – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, голова 

комісії;   члени комісії: Світовий О.М.,  Мовчанюк А.В., Коваленко Г.О. 

- харчові технології:  

Пушка О.С.  декан інженерно-технологічного факультету, голова комісії; 

члени комісії: Токар А.Ю., Осокіна Н.М., Заморська І.Л., Калайда К.В., Євчук Я.В., 

Новак Л.Л. 
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- агроінженерія:  
Хайліс Г.А. – завідувач кафедри агроінженерії, голова комісії;  

члени комісії: Пушка О.С., Кравченко В.В., Кепко О.І., Лісовий І.О., Оляднічук Р.В. 

- прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика: 
Березовський А.П. – завідувач кафедри прикладної інженерії та охорони праці, голова 

комісії; члени комісії: Кепко О.І., Головкіна Л.І., Журило С.В. 
 

5. Головам конкурсних комісій забезпечити проведення І туру Конкурсу у 

зазначений термін, здійснивши якісний відбір кращих наукових робіт студентів. 

6. Завідувачам кафедр: Невладу В.І., Карнауху О.Б., Яценку А.О., Рябовол Л.О., 

Розборській Л.В., Улянич О.І., Осокіній Н.М., Заморській І.Л., Мельнику О.В., 

Яновському Ю.П., Петренко Н.О., Школьному О.О., Транченко Л.В., Бечку П.К., 

Кучеренко Т.Є., Пеньковій О.Г., Семенді Д.К., Мудраку Р.П., Гринчаку О.В, 

Шлапаку В.П., Балабаку А.Ф., Соньку С.П., Хайлісу Г.А., Березовському А.П. 

забезпечити участь студентів у конкурсі і подати від кожної кафедри до 10 робіт. 

7. Оргкомітету забезпечити своєчасне рецензування робіт конкурсними 

комісіями.  Подані на конкурс  роботи  розглянути до 07 грудня 2018 р. 

8. Науково-дослідній частині  направити наукові роботи студентів-переможців у 

базові вищі навчальні заклади для участі у другому турі Конкурсу до 10 лютого 2019 р. 

9. Відрядити студентів, запрошених галузевими конкурсними комісіями базових 

ЗВО,  для участі у підсумкових науково-практичних конференціях.  

10. Для переможців І туру запровадити заходи морального заохочення. 

11. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з наукової та 

інноваційної діяльності Карпенка В.П. 

 
 


