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Про проведення І та II туру 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з галузей знань 
і спеціальностей у 2020-2021 н.р.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» від 24.11.2020 року №1457 з 
дотриманням законодавства в частині запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2

НАКАЗУЮ:

1. Провести І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н.р. (далі -  Конкурс) у грудні 
2020 року -  січні 2021 року згідно з переліком галузей знань, 
спеціальностей (спеціалізацій), затвердженим наказом Міністерства освіти 
і науки України від 24.11.2020 р. №1457.

2. Призначити головою конкурсної комісії НУ «Чернігівська політехніка» з 
проведення І туру Конкурсу проректора з наукової роботи Маргасову В.Г.

3. Затвердити склад конкурсних підкомісій при навчально-наукових 
інститутах для оцінки студентських наукових робіт, поданих на конкурс, з 
галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій), які відповідають освітній та 
науковій діяльності інституту (див. додаток).

4. Директорам навчально-наукових інститутів:
- забезпечити організацію та проведення І туру Конкурсу;
- при організації та проведенні Конкурсу керуватися Положенням про 
проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти 
і науки України від 18.04.2017 р. №605.

5. Конкурсним підкомісіям відібрати кращі студентські роботи (не більше 3-х 
з кожного напряму), оформлені згідно з Положенням про проведення



Конкурсу, та до 5 лютого 2021 р. подати до відділу НДЧ (І корпус, кім. 
230, тел. 665-110), для направлення їх у базові ВНЗ для участі у II турі 
Конкурсу.

6. Завідувачам кафедр активізувати роботу по залученню студентів для участі 
у І турі Конкурсу.

7. Призначити відповідальними за проведення II туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 
відповідно до переліку базових навчальних закладів згідно з наказом МОН 
України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному 
році» від 24.11.2020 року №1457:
- зі спеціальності «Електроніка» - кафедру електроніки, автоматики, 

робототехніки та мехатроніки (завідувач Денисов Ю.О.);
- зі спеціальності «Облік і оподаткування» - кафедру бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту (завідувачка Юрченко М.Є.);
- зі спеціалізації «Інтелектуальна власність» - кафедру публічного 

управління та менеджменту організацій (завідувач Пономаренко С.І.).
8. Кафедрам, відповідальним за проведення II туру Конкурсу:

- провести II тур Конкурсу відповідно до Положення МОН України про 
проведення Конкурсу;

- створити галузеві та апеляційні конкурсні комісії;
- провести другий етап II туру Конкурсу (підсумкові науково-практичні 

конференції) у режимі відеоконференцій.
9. Галузевим конкурсним комісіям в 10-ти денний термін після завершення 

Конкурсу надіслати звіт про проведення II туру до ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» а також на електронну адресу 
konstud.mon@ukr.net за встановленою формою.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи 
Маргасову В.Г.

В.о. ректора О.О. Новомлинець

ПОГОДЖЕНО 
Проректор з наукової роботи

В.Г. Маргасова 
Головний бухгалтер

Г.О. Вершняк 
Начальник юридичного відділу 

О.Г. Вершняк

Проект наказу вносить 
фахівець відділу М3

Т.Д. Цибуля

mailto:konstud.mon@ukr.net


Додаток 
до наказу №„ 
від 2020 р.

СКЛАД
конкурсних підкомісій І туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н.р.

ННІ економіки
Голова підкомісії -  Пінчук А.О., директор інституту.
Члени:
- Дубина М.В., зав. кафедри фінансів, банківської справи та страхування;
- Крук О.І., зав. кафедри філософії і суспільних наук;
- Юрченко М.Є., зав. кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту;
- Дерій Ж.В., зав. кафедри теоретичної та прикладної економіки;
- Вербицька А.В., зав. кафедри маркетингу, РЯ-технологій та логістики.

ННІ права і соціальних технологій
Голова підкомісії -  Остапенко Л.А., директор інституту.
Члени:
- Шакун Н.В., декан факультету соціальних технологій, оздоровлення та 

реабілітації;
- Селецький О.В., декан юридичного факультету;
- Коленіченко Т.І., зав. кафедри соціальної роботи;
- Поленкова М.В., зав. кафедри креативних індустрій і соціальних інновацій;
- Зайцев В.О., зав. кафедри фізичної реабілітації;
- Пузирний В.Ф., зав. кафедри трудового права, адміністративного права та 

процесу;
- Коломієць Н.В., зав. кафедри кримінального права та правосуддя;
- Колодій І.М., зав. кафедри цивільного, господарського права та процесу;
- Козинець О.Г., зав. кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових 

дисциплін.

ННІ архітектури, дизайну та геодезії
Голова підкомісії -  Терещук О.І., директор інституту.
Члени:
- Корнієнко І.В., зав. кафедри геодезії, картографії та землеустрою;
- Савченко О.В., зав. кафедри архітектури та дизайну середовища.



ННІ механічної інженерії, технологій та транспорту
Голова підкомісії -  Цибуля С.Д., директор інституту.
Члени:
- Прибитько І.О., зав. кафедри технологій зварювання та будівництва;
- Єрошенко А.М., зав. кафедри технологій машинобудування та 

деревообробки;
- Кальченко В.І., зав. кафедри автомобільного транспорту та галузевого 

машинобудування;

ННІ електронних та інформаційних технологій
Голова підкомісії -  Іванець С.А., директор інституту.
Члени:
- Базилевич В.М., зав. кафедри інформаційних та комп’ютерних систем;
- Приступа А.Л., зав. кафедри електричної інженерії та інформаційно- 

вимірювальних технологій;
- Денисов Ю.О., зав. кафедри електроніки, автоматики, робототехніки та 

мехатроніки;
- Білоус І.В., зав. кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії;
- Велігорський О.А., зав. кафедри радіотехнічних та вбудованих систем;
- Ткач Ю.М., зав. кафедри кібербезпеки та математичного моделювання.

ННІ бізнесу, природокористування і туризму
Голова підкомісії -  Забаштанський М.М., директор інституту.
Члени:
- Ремньова Л., зав. кафедри управління персоналом та економіки праці;
- Селінний М.М., зав. кафедри аграрних технологій та лісового господарства;
- Зеленська О.О., зав. кафедри туризму.
- Литвин С.В., зав. кафедри іноземних мов професійного спрямування;

ННІ менеджменту, харчових технологій та торгівлі
Голова підкомісії - Ткаленко Н.В., директор інституту.
Члени:
- Пономаренко С.І., зав. кафедри публічного управління та менеджменту 

організацій;
- Іванова Н.В., зав. кафедри товарознавства, підприємництва та торгівлі;
- Хребтань О.Б., зав. кафедри харчових технологій;
- Бутко М.П., зав. кафедри менеджменту та державної служби.


