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26 листопада 2020 р. № 632/03 

 
┌                                                        ┐                           ┐ 

          Про участь студентів  

університету у Всеукраїнському 

      конкурсі наукових робіт 
 

 

 

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 № 605, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 15.05.2017 за № 620/30488 та Наказу МОН України  

№ 1457 від 24.11.2020 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 

навчальному році» з метою підтримки обдарованої студентської молоді та 

створення умов для її творчого зростання 

 

НАКАЗУЮ: 

1. З метою забезпечення підготовки та організації проведення в Університеті 

І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (далі – конкурс)  

затвердити наступний  склад оргкомітету: 

 проф. Семак Б. Б. – проректор з наукової роботи (голова); 

 доц. Перепьолкіна О. О. – голова Наукового товариства молодих вчених 

(заступник голови); 

 Якубич Е. В. – голова СНТ (заступник голови); 

 доц. Донцова І. В. – заступник декана факультету товарознавства, управління та 

сфери обслуговування; 

 проф. Полякова Ю. В. – декан факультету міжнародних економічних відносин 

та інформаційних технологій; 

 проф. Котуха О. С. – декан юридичного факультету; 

 Калинович С. Р. – голова студентського самоврядування; 

 Кузьма Х. В. – провідний фахівець наукового відділу. 

2. Оргкомітету конкурсу забезпечити організаційне та науково-методичне 

керівництво конкурсом і у термін до 4 грудня 2020 року подати на затвердження 

склад конкурсних комісій для розгляду та відбору наукових робіт студентів за 

кожною спеціальністю та ОПП.  



3. Конкурсним комісіям до 28 січня 2020 року провести І тур конкурсу та до 

2 лютого 2020 року подати його результати на розгляд та затвердження 

оргкомітету.   

4. Оргкомітету конкурсу 3-5 лютого 2021 року розглянути і затвердити 

результати І туру та до 12 лютого 2021 року скерувати роботи переможців  конкурсу 

до закладів вищої освіти, які визначені МОН України як базові (додаток 1). 

4. Заступникам голови оргкомітету доц. Перепьолкіній О. О. та   Якубич Е. В. 

сформувати звіт про завершення І етапу конкурсу та подати його у науковий 

відділ Університету не пізніше 15 лютого 2021 року.  

5. Контроль за виконанням даного наказу покладається на проректора з 

наукової роботи проф. Семака Б. Б. 

 
 

 

 

Ректор                                    П. О. Куцик 
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Виконавець:                                                                                          Х. В. Кузьма 

 
 

 

Юрисконсульт:                                                                                     C. С. Попадюк 


