
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
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Про проведення II туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт зі спеціальності «Агроінженерія» 
у 2020/2021 навчальному році

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України 
від 24.11.2020 р. № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році», 
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань 
і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 18.04.2017 р. №605

НАКАЗУЮ:

1. Провести II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Агроінженерія» у 2020/2021 навчальному році (далі -  Конкурс) 
з 16 лютого по 30 квітня 2021 року на базі Науково-дослідного інституту техніки і 
технологій.

2. Затвердити склад оргкомітету (додаток 1), галузевої конкурсної комісії 
(додаток 2), апеляційної комісії (додаток 3) для організації та проведення Конкурсу.

3. Оргкомітету та галузевій конкурсній комісії:
- забезпечити проведення II туру Конкурсу відповідно до «Положення про 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 18.04.2017 р. № 605;

- організувати своєчасний розгляд та рецензування робіт;
-не пізніше 10 квітня 2021 року опублікувати на сайті Національного 

університету біоресурсів і природокористування України рейтинговий список 
наукових робіт, рецензії на всі студентські наукові роботи;

-28-29 квітня 2021 року провести, відеоконференцію та 30 квітня 2021 року 
підвести підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Агроінженерія» у 2020/2021 навчальному році;

-не пізніше 10 травня 2021 року надіслати до Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України звіт про 
підсумки проведення II туру Конкурсу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора.

С. Ніколаєнко

Виконавець: Роговський І.Л., директор НДІ техніки та технологій 
Тел.: 524-81-94
Файл: Wpentex.nubip.edu.ua\secretariat\docum_dep\2021\NAKAZ-2021\Nakazzag\HaKa32021-0024.rtf



Додаток З

Склад апеляційної комісії II туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт зі спеціальності «Агроінженерія» 

у 2020/2021 навчальному році

Довжик М.Я. -  кандидат технічних наук, доцент, декан інженерно- 
технологічного факультету Сумського національного аграрного університету, 
голова апеляційної комісії;

Братішко В.В. -  доктор технічних наук, старший науковий співробітник, 
декан механіко-технологічного факультету Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, заступник голови апеляційної 
комісії;

Пушка О.С. -  кандидат технічних наук, доцент, декан інженерно- 
технологічного факультету Уманського національного університету садівництва.


