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Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних 
наук у 2016/2017 н. р. в Університеті

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
20.10.2016 р. № 1266 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 
навчальному році»

НАКАЗУЮ:

1. Провести І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році 
(далі - Конкурс) за відповідними галузями наук в Університеті в листопаді- 
грудні 2016 р. відповідно до порядку проведення Конкурсу (додаток 1), 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 р. 
№ 1266.

1. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення І туру Конкурсу в 
Університеті (додаток 2).

2. Директорам навчально-наукових та науково-дослідних інститутів, 
деканам факультетів та їх заступникам з наукової роботи:

- довести до відома всіх науково-педагогічних працівників та студентів 
університету порядок проведення Конкурсу;

- до 18.11.2016 р. своїми розпорядженнями створити робочі комісії з 
проведення І туру Конкурсу за галузями наук згідно із додатком 2 наказу 
Міністерства освіти і науки України від 21.10.2014 р. № 1193.

3. Науковим керівникам студентських наукових гуртків Університету 
забезпечити подання не менше двох студентських наукових робіт від кожного 
гуртка для участі в Конкурсі.

4. Звіти про проведення 1-го туру Конкурсу подати конкурсній комісії до
10.01.2017 р. (кім. 28, навчальний корпус № 4).

5. Конкурсній комісії з проведення 1-го туру Конкурсу в Університеті до
20.01.2017 р. забезпечити відправлення робочими комісіями навчально- 
наукових інститутів та факультетів до відповідних базових вищих навчальних 
закладів Конкурсу документів студентів Університету, які будуть брати участь 
у ІІ-му турі Конкурсу.

Виконавець: Отченашко В.В., начальник науково-дослідної частини



6. Начальнику відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та 
заочного навчання Єресько О.В. довести до відома ВП НУБіП України 
«Бережанський агротехнічний інститут» та ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» наказ Міністерства освіти і науки України від 
20.10.2016 р. № 1266 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 
2016/2017 навчальному році» та порядок проведення Конкурс.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора.

Ректор С. Ніколаєнко




