
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 

26 листопада 2020 р.                                            № 488-к 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу  

студентських наукових робіт  

зі спеціалізації «Садово-паркове господарство» 

  

 На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 

24.11.2020р. № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

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

навчальному році» відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017р. № 605: 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у 2020/2021 навчальному році з дотриманням законодавства 

в частині запобіганню поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID, спричинений коронавірусом SARS-CoV-2 Всеукраїнський 

конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Садово-паркове 

гсоподарство» (далі - Конкурс) у два етапи: 

- перший етап – надсилання та рецензування робіт до 15 лютого 2021 

року. 

- другий етап – захист робіт у формі підсумкової науково-практичної 

конференції – у режимі відеоконференція – 15-16 квітня 2021 року. 

2. Затвердити склад галузевої конкурсної комісії з проведення Конкурсу: 

Голова конкурсної комісії: 

Данько Ю.І. – проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, 

професор, Сумський національний аграрний університет. 

Заступники голови: 

Коваленка І. М. – доктор біологічних наук, професор, декан факультету 

агротехнологій та природокористування;  

Мельник Т.І. – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

садово-паркового та лісового господарства; 

Секретар:  

Шерстюк М.Ю. – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри 

садово-паркового та лісового господарства. 



Члени конкурсної комісії:  

Ігнатенко В.А. – кандидат сільськогосподарських наук, старший 

науковий співробітник Краснотростянецької лісовї науково-дослідної станції 

УкрНДЛГА; 

Лаврик В.В. - директора КП «Зелене будівництво» Сумської міської 

ради; 

Ткач Л.І. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

лісового та садово-паркового господарства Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова; 

Бойко Т.О. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри лісового і 

садово-паркового господарства Херсонського державного аграрного 

університету; 

Ковалевський С.Б. – доктор сільськогосподарських наук, професор 

кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Національного університету 

біоресурсів та природокористування.  

Назаренко В.В. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

лісоуправління, лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності Харківського 

національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. 

Мельник А.В. – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор 

кафедри садово-паркового та лісового господарства, Сумський національний 

аграрний університет; 

Скляр В.Г. - доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри 

екології та ботаніки, Сумський національний аграрний університет. 

3. Затвердити склад апеляційної комісії: 

Голова комісії: 

Пасько О.В. – завідувач науково-дослідної частини, кандидат 

економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет; 

Члени комісії: 

Панцирева Г.В. - кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент 

кафедри лісового, садово-ракового господарства, садівництва та 

виноградарства Вінницького національного аграрного універистету.  

Ярощук Р.А. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент 

кафедри садово-паркового та лісового господарства,  

4. Організувати роботу галузевої конкурсної комісії і апеляційної комісії 

у відповідності з вимогами Положення про Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. 

5. Створити на офіційному сайті університету окрему сторінку, задля 

висвітлювання етапів проведення Конкурсу. 

6. Надіслати: 

- інформаційні листи у заклади вищої освіти, де здійснюється підготовка 

за спеціальністю «Садово-паркове господарство» до 28 грудня 2020 року; 

- запрошення у заклади вищої освіти, роботи яких за результатами 

першого етапу претендують на участь у підсумковій науково-практичній 

конференції до 30 березня 2021 року. 



7. Подати звіт галузевої конкурсної комісії 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@ukr.net за встановленою формою. 

8. Контроль за виконання наказу покласти на проректора з наукової 

роботи Данька Ю.І. 

 

 

 

Ректор        Володимир ЛАДИКА 
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