
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З  

м. Київ 

31.03. 2016         № 351 

 

 

Про проведення ХІ Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт з актуальних проблем  

пакувальної індустрії  

   

 Відповідно до Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук,  

затвердженим наказом  Міністерства  освіти  і  науки, молоді та  спорту України 

від  21 лютого 2012р.  № 202 та зареєстрованим в  Міністерстві  юстиції  України  

13 березня 2012р.  за  № 389/20702 та з метою підтримки обдарованої 

студентської молоді, сприяння участі студентів у вирішенні актуальних завдань 

пакувальної індустрії й впровадження їх розробок у виробництво  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести у квітні-вересні 2016 року ХІ Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії        

(далі – Конкурс) у два тури: 

 І-й тур  –  з 26 квітня до 27 червня 2016 року у вищих навчальних закладах; 

 ІІ-й тур – з 04 липня до 20 вересня 2016 року у Клубі пакувальників 

України.   

 2. Утворити організаційний комітет у складі згідно з додатком. 

3. Інституту модернізації змісту освіти (Вяткіна Н. Б.) забезпечити 

організаційне та науково-методичне керівництво Конкурсом. 

 4. Ректорам вищих навчальних закладів: 

1) забезпечити проведення першого туру  Конкурсу; 

 2) здійснити якісний відбір наукових студентських робіт та надіслати їх до 

01 липня 2016 року конкурсній комісії для участі у другому турі Конкурсу.  

5. Департаменту вищої освіти (Шаров О. І.) Інституту модернізації змісту 

освіти (Вяткіна Н. Б.) довести підсумки Конкурсу до вищих  навчальних закладів. 

6. Провести 10 листопада 2016 року на базі Національного університету 

харчових технологій студентську науково-практичну конференцію за підсумками 

Конкурсу. 

7. Ректорам вищих навчальних закладів відрядити студентів, які стали 

переможцями Конкурсу, до Національного університету харчових технологій для 

участі у студентській науково-практичній конференції.  

 

 

 



  

 

8. Взяти до відома, що витрати на відрядження членів організаційного 

комітету та учасників конференції здійснюються за рахунок організацій та 

установ, у яких вони працюють. 

 9.  Контроль  за  виконанням  цього наказу  покласти на першого 

заступника  Міністра  І. Р. Совсун. 

 

 

 

      Міністр           С. М. Квіт 
 

 



  

 

Додаток    

до наказу Міністерства освіти і   

науки України 

                                                                           від    31.03.2016              №  351 
  

 

СКЛАД 

організаційного комітету ХI Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт 

з  актуальних проблем пакувальної індустрії  
 

1.  Шаров Олег Ігорович -  директор  департаменту вищої освіти Міністерства 

освіти і науки України, голова оргкомітету; 

2.  Вяткіна Наталія 

Борисівна 

- директор Інституту модернізації змісту освіти, 

заступник голови оргкомітету; 

3.  Українець Анатолій 

Іванович 

-  ректор Національного університету харчових 

технологій, заступник голови оргкомітету; 

4.  Кривошей Валерій 

Миколайович 

-  президент Клубу пакувальників України,  заступник 

голови оргкомітету; 

5.  Мостенська Тетяна 

Леонідівна 

- проректор  з наукової роботи Національного 

університету харчових технологій; 

6.  Блаженко Сергій 

Іванович 

- - декан Національного університету харчових  

  технологій; 

7.  Акутіна Наталія 

Василівна 

- провідний інженер Національного університету 

харчових технологій; 

8.  Гавва Олександр 

Миколайович 

- професор Національного університету харчових 

технологій, керівник координаційно-методичної ради 

Клубу пакувальників України; 

9.  Грищенко Анна 

Миколаївна 

- керівник студентського наукового товариства 

Національного університету харчових технологій; 

10.  Величко Олена 

Михайлівна 

- завідувач кафедри  Національного технічного           

   університету України «Київський політехнічний    

   інститут»; 

11.  Дорошенко Тетяна 

Миколаївна 

- методист вищої категорії Інституту модернізації      

  змісту освіти; 

12.  Соколенко Анатолій 

Іванович 

- завідувач кафедри  Національного університету 

харчових технологій; 

13.  Сбітнєва Надія 

Федорівна 

- завідувач кафедри Харківської державної академії 

дизайну і мистецтв; 

14.  Пальчевський Богдан 

Олексійович 

- завідувач кафедри Луцького національного 

технічного університету; 

15.  Регей Іван Іванович - завідувач кафедри Української академії друкарства;    

16.  Шостя Віталій 

Костянтинович 

- завідувач кафедри Національної академії           

  образотворчого мистецтва та архітектури; 

17.  Шоловій Юрій 

Петрович 

- доцент Національного університету «Львівська      

  політехніка». 

 
В.о. директора Інституту модернізації  

змісту освіти                           Ю. І. Завалевський 
 

Директор  департаменту вищої освіти                                     О. І. Шаров 


