
Міністерство освіти і науки України 

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

НАКАЗ 

 

«___» ____________2021 р.       м. Вінниця                                  №____ 

 

 

Про підготовку та проведення 

першого туру Всеукраїнського  

конкурсу студентських наукових  

робіт з галузей знань і спеціальностей  

у 2021–2022 навчальному році  

 

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, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 р. за 

№ 620/30488, наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 № 1457» від 

05.11.2021 р. № 1179 (далі – Конкурс) та Положення про Всеукраїнський 

конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 

Вінницькому національному аграрному університеті від 26.09.2018 р. (далі – 

Положення), з метою підтримки обдарованої студентської молоді та 

створення умов для її творчого зростання: 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести перший тур Конкурсу з 12 листопада по 24 грудня 

2021 року згідно Переліку галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій), з 

яких проводиться другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, базових закладів вищої 

освіти у 2020-2023 роках (додаток 1). 

2. Затвердити склад організаційного комітету з проведення першого 

туру Конкурсу (додаток 2). 

3. Деканам факультетів (Дідуру І.М., Здирко Н.Г., Яропуду В.М., 

Пронько Л.М., Брояці А.А., в.о. декана Будяку Р.В.): 

– довести до відома інформацію щодо Конкурсу; 



– сформувати конкурсні комісії для розгляду та відбору кращих 

наукових робіт студентів, а також до 15 листопада 2021 року подати їх 

склад (у паперовому та електронному вигляді) завідувачу науково-

організаційного відділу науково-дослідної частини (Телекало Н.В.); 

– призначити відповідальних за методичну підготовку та проведення 

Конкурсу з відповідних галузей знань та спеціальностей/спеціалізацій; 

– забезпечити активну участь студентів у Конкурсі; 

– сформувати графік проведення першого туру та подати на 

затвердження 15 листопада 2021 року завідувачу науково-організаційного 

відділу науково-дослідної частини Телекало Н.В.; 

– сформувати команду учасників другого туру із переможців 

першого туру Конкурсу. 

3. Заступникам деканів з наукової роботи (Томашук І.В., 

Гонтаруку Я.В., Купчуку І.М., Паламарчуку В.Д., Разановій О.П., 

Іщенко Я.П.) до 28 грудня 2021 року подати до науково-дослідної частини 

списки переможців першого туру Конкурсу, їх наукові роботи (у 

паперовому та електронному вигляді), оформлені відповідно до Положення 

(додаток 3), та відомості про авторів наукових робіт (додаток 4) 

(зазначивши відповідного науково-педагогічного працівника, який здійснив 

перевірку на дотримання вимог академічної доброчесності і прикріпити 

документ із зазначеними виправленнями та пропущеними посиланнями, а 

також відповідального за перевірку відповідно правил та правопису 

української мови). 

4. Завідувачу науково-організаційного відділу науково-дослідної 

частини Телекало Н.В. підготувати накази про проведення першого туру 

Конкурсу та направити відібрані роботи студентів у відповідні базові 

заклади освіти для участі у другому турі Конкурсу до 09 лютого 2022 року. 

5. Декану факультету агрономії та лісівництва Дідуру І.М.: 

– підготувати наказ на проведення першого туру Конкурсу; 

– забезпечити організацію та проведення другого туру Конкурсу 

відповідно до Положення; 

– провести другий етап другого туру – підсумкову науково-

практичну конференцію – у режимі відеоконференції; 

– здійснити витрати на рецензування робіт та проведення 

підсумкової науково-практичної відеоконференції з джерел, не заборонених 

законодавством України; 

– подати звіти галузевих конкурсних комісій про проведення 

Конкурсу в 10-ти денний строк після його завершення до Державної 



наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», а також на 

електронну адресу konstud.mon@ukr.net за встановленою формою. 

6. Відділу медіа та інформаційних ресурсів (Шалінська А.А.) 

розмістити на сайті ВНАУ у рубрику «Оголошення про наукові конкурси» 

наказ ректора ВНАУ «Про підготовку та проведення першого туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових  робіт з галузей знань і 

спеціальностей у 2021–2022 навчальному році» з додатками.  

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

проректора з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності 

Гончарук І.В. 

Додатки: 26 арк. 

 

 

Ректор         Віктор Мазур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено: 

Проректор з науково-педагогічної, 

наукової та інноваційної діяльності    Інна Гончарук 

 

Юридичний відділ       

 
Виконала:  

Гончарук І.В. 

тел.: 0432-55-60-96 

mailto:konstud.mon@ukr.net

