
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ім. В.В. ДОКУЧАЄВА 
  

Н  А  К  А  З 

 
«15» вересня 2017 р. №591 

навч. містечко ХНАУ 
 

 

Про проведення І туру Всеукраїнського  

конкурсу студентських наукових робіт  

з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н.р. 

 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України, яким визначено порядок 

проведення та затверджено Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студент-

ських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н.р., з метою створення 

умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та 

творчої роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння 

ними інноваційними технологіями НАКАЗУЮ: 

1. Провести І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з на-

ступних галузей знань і спеціальностей: 

- агрономія; 

- біологічні науки; 

- бухгалтерський облік, аналіз та аудит; 

- геодезія; 

- гроші, фінанси і кредит; 

- державне управління; 

- екологія та екологічна безпека; 

- економіка та управління підприємства; 

- економіка природокористування і охорони навколишнього середовища; 

- інформатика і кібернетика; 

- історичні науки; 

- маркетинг, управління персоналом і економіка праці; 

- менеджмент; 

- математичні науки; 

- машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва; 

- підприємництво; 

- українська мова та література (у т.ч. методика їх викладання); 

- управління проектами; 

- хімічні науки. 
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2. Створити конкурсні комісії з наступних галузей знань і спеціальностей: 

Агрономія: 

Голова комісії – професор Рожков А.О. 

Заступник голови – професор Яровий Г.І. 

Члени комісії – професори: Гопцій Т.І., Дегтярьов В.В., Шевченко М.В. 

Біологічні науки: 

Голова комісії – професор Колупаєв Ю.Є. 

Заступник голови – доцент Забродіна І.В. 

Члени комісії – доценти: Швиденко М.В., Сіроус Л.Я., Леженіна І.П. 

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: 

Голова комісії – професор Огійчук М.Ф. 

Заступник голови – доцент Ярова В.В. 

Члени комісії – професори Горкавий В.К., Сколотій Л.О., доцент Горковенко І.В. 

Геодезія: 

Голова комісія – доцент Ачасов А.Б. 

Заступник голови – доцент Цигікал П.Ф. 

Члени комісії – доценти: Загній Д.М., Бузіна І.М., Опара В.М. 

Гроші, фінанси і кредит: 

Голова комісії – професор Олійник О.В. 

Заступник голови – професор Калашнікова Т.В. 

Члени комісії – доценти: Макогон В.В., Євдокімова М.О., Нагаєва Г.О. 

Державне управління: 

Голова комісії – професор Пасемко Г.П. 

Заступник голови – доцент Бєсєдіна Г.Є. 

Члени комісії – доценти: Бага Л.Г., Довгаль С.В. 

Екологія та екологічна безпека: 

Голова комісії – доцент Масленніков Д.І. 

Заступник голови – канд. с.-г. наук Головань Л.В. 

Члени комісії – доценти: Волощенко В.В., Криштоп Є.А., Долгова Т.А. 

Економіка та управління підприємства: 

Голова комісії – професор Олійник Т.І. 

Заступник голови – професор Нагаєв В.М. 

Члени комісії – доценти: Таран О.М., Петров В.М., Кучер Л.Ю. 

Економіка природокористування  

і охорона навколишнього середовища: 

Голова комісія – професор Кошкалда І.В. 

Заступник голови – доцент Петренко О.Я. 

Члени комісії – доценти: Домбровська О.А., Коваленко Л.М., Кучер Л.Ю. 

Історичні науки: 

Голова комісії – доцент Кравцов А.І. 

Заступник голови – доцент Волошан М.М. 

Члени комісії – доценти: Голікова О.М., Довбня О.М. 
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Інформатика і кібернетика: 

Голова комісії – доцент Бутенко Т.А. 

Заступник голови – доцент Синявіна Ю.В. 

Члени комісії – доценти: Проценко Н.М., Сотніков Ю.О. 

 

Маркетинг, управління персоналом і економіка праці: 

Голова комісії – професор Олійник Т.І. 

Заступник голови – доцент Шелудько Р.М. 

Члени комісії – професори Нагаєв В.М., Петров В.М., доцент Ломовських Л.О. 

Математичні науки: 

Голова комісії – професор Рохманов М.Я  

Заступник голови – професор Олексенко В.М. 

Члени комісії – доценти: Коваленко М.Й., Авотін С.С., Мандражи О.А. 

Менеджмент: 

Голова комісії – професор Гуторов О.І. 

Заступник голови – доцент Шарко І.О. 

Члени комісії – доценти: Шиян Н.І., Гуторова О.О., Таран О.М. 

Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва: 

Голова комісії – доцент Гусаренко М.П. 

Заступник голови – доцент Дьяконов С.О. 

Члени комісії – старші викладачі: Пахучий А.М., Сєдих К.В. 

Підприємництво: 

Голова комісії – доцент Білоусько Т.Ю. 

Заступник голови – професор Петров В.М. 

Члени комісії – доценти: Пономарьова М.С., Литвинова О.М. 

Українська мова та література (у т.ч. методика їх викладання): 

Голова комісії – доцент Тихоненко О.В. 

Заступник голови – доцент Підгородецька І.Ю. 

Члени комісії – доценти Князь Т.М., Петрова Т.О. 

Управління проектами: 

Голова комісії – професор Ульянченко О.В. 

Заступник голови – доцент Білоусько Т.Ю. 

Члени комісії – доценти: Пономарьова М.С., Литвинова О.М., Петров В.М. 

Хімічні науки: 

Голова комісії – доцент Свіщова Я.О. 

Заступник голови – професор Філон В.І. 

Члени комісії – доценти: Хименко Н.Л., Шевцова О.О. 

3. Наукові роботи на конкурс подати до 27 жовтня 2017 р. 

На конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або сту-

дентських колективів (не більше 2-х авторів) з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій), 

які є пошуковими за своїм характером, мають наукове і прикладне значення або впроваджені 

у виробництво, застосовані у  навчальному процесі. 

Роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій відомств 

і установ на конкурс не приймаються. 
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