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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Н А К А З
“ ” Оз 2017 р. Київ №

Про підготовку та проведення «Фестивалю студентської 
науки -  2017» в НУБіП України

З метою розвитку студентської наукової та інноваційної діяльності в 
НУБіП України, залучення молоді до наукової роботи, участі в студентських 
наукових гуртках та з нагоди відзначення Дня науки

НАКАЗУЮ:

1. Провести з 04 по 19 травня 2017 року в НУБіП України VI «Фестиваль 
студентської науки - 2017», приурочений до Дня науки відповідно до 
«Положення про проведення Фестивалю студентської науки в Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України».

2. Затвердити організаційний комітет у такому складі:
- Ібатуллін І.І. — перший проректор, голова;
- Кваша С.М. -  проректор з навчальної і виховної роботи, співголова;
- Отченашко В.В. -  начальник науково-дослідної частини, заступник 

голови;
- Зазимко О.В. -  начальник навчального відділу, заступник голови;

Галат М.В. -  голова спілки молодих вчених, секретар;
Баль-Прилипко Л.В. -  декан факультету харчових технологій та

управління якістю продукції АПК;
- Василишин Р.Д. -  директор НДІ лісівництва та декоративного 

садівництва;
- Войтюк В.Д. -  директор НДІ техніки, енергетики та інформатизації

АПК;
- Глазунова О.Г. -  декан факультету інформаційних технологій;

Діброва А.Д. — декан економічного факультету;
- Доля М.М. -  декан факультету захисту рослин, біотехнологій та 

екології;
Євсюков Т.О. -  декан факультету землевпорядкування;

- Забалуєв В.О. -  декан агробіологічного факультету;
- Засєкін Д.А. -  директор НДІ здоров’я тварин;
- Коваленко В.П. -  директор ННЦ виховної роботи та соціального 

розвитку;
Ковалишина Г.М. -  директор НДІ рослинництва та ґрунтознавства; 
Ковальчук В.І. -  заступник декана гуманітарно-педагогічного 

факультету з наукової роботи;
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Ковальчук І.П. -  заступник декана факультету землевпорядкування з 
наукової роботи;

Козирський В.В. -  директор ННІ енергетики, автоматики і 
енергозбереження;

Кондратюк В.М. -  декан факультету тваринництва та водних 
біоресурсів;

Кулаєць М.М. -  директор ННІ післядипломної освіти;
- Ладиченко В.В. -  заступник декана юридичного факультету з 

наукової роботи;
Лакида П.І. — директор ННІ лісового і садово-паркового господарства;
Марчук О.Ф. — голова студентського наукового клубу;
Михайлович Я.М. -  декан механіко-технологічного факультету;
Молдавчук О.В. -  голова ради аспірантів;
Остапчук А.Д. -  декан факультету аграрного менеджменту;
Ружило З.В. — декан факультету конструювання та дизайну;

- Самсонова В.В. -  начальник науково-організаційного відділу НДЧ;
Страшок В.В. -  молодший науковий співробітник науково-

організаційного від ділу НДЧ;
Талавиря М.П. -  директор НДІ економіки і менеджменту;
Цвіліховський М.І. -  декан факультету ветеринарної медицини;
Чумаченко І.П. -  директор НДІ технологій та якості продукції 

тваринництва;
Шинкарук В.Д. -  декан гуманітарно-педагогічного факультету;

- Яра О.С. -  декан юридичного факультету.
4. Оргкомітету забезпечити підготовку та проведення фестивалю, а саме:
- директорам ННІ, деканам факультетів, директорам НДІ, заступникам 

деканів факультетів з наукової роботи забезпечити участь у фестивалі членів 
студентських наукових гуртків, науково-педагогічних працівників, науковців 
університету;

- начальнику науково-дослідної частини Отченашку В.В. спільно з 
головами спілки молодих вчених Галат М.В., ради аспірантів Молдавчук О.В., 
студентського наукового клубу Марчук О.Ф. до 20 квітня 2017 року розробити 
програму проведення фестивалю та запрошення, провести інформаційно- 
роз’яснювальну роботу серед молодих вчених, аспірантів і студентської молоді;

- начальнику науково-дослідної частини Отченашку В.В. забезпечити 
відзначення кращих наукових гуртків університету;

- урочисте засідання з метою презентації кращих студентських 
наукових гуртків (1 гурток від кожного структурного підрозділу) відповідно до 
програми фестивалю провести 17 травня 2017 року о Ю00 в аудиторії № 228 
корпусу № 10 (диспетчерській навчальної частини врахувати терміни
проведення фестивалю при складанні розкладу занять).

5. Начальнику відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та 
заочного навчання Єресько О.В. провести роботу щодо залучення до участі у 
«Фестивалі студентської науки - 2017» представників ВП НУБіП України



«Бережанський агротехнічний інститут», «Ніжинський агротехнічний інститут» 
та відокремлених підрозділів університету І-ІІ рівнів акредитації.

6. Керівникам наукових гуртків до 15.06.2017 р. забезпечити 
функціонування \¥ЕВ-сторінки студентського наукового гуртка з фото- та 
відео- додатками про діяльність протягом 2016/2017 навчального року та 
розмістити річний звіт про роботу гуртка, затверджений директором 
НДІ/заступником декана факультету з наукової роботи та витяг з протоколу 
засідання кафедри, на якому він заслуховувався.

7. Контроль за викон ;и на першого проректора.

Ректор С. Ніколаєнко


