
MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИ I НАУКИ у к р а Гн и  
НАЦЮНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ1ЧНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ 

iMciii М.П. ДРАГОМАНОВА

НАКАЗ

в!д «  2 2 »  березня 2021 р ок у  М  90

Про проведения щорЫного конкурсу 
«Кращий студент-науковецъ 2021» серед 
cmydenmie Нацюналъного педагог1чного 
ушверситету 1мет М.П. Драгоманова

3 метою розвитку студентсько! науково! творчост1 в НПУ 
iMeHi М.П. Драгоманова, залучення молод! до активно! науково! д!яльност!, узагальнення i 
поширення позитивного досвщу студентсько! науково! робота, популяризуй!! досягнень 
НТСА факультет!в ун!верситету та в!дзначення особистах наукових досягнень студент!в- 
драгоман!вц!в

л НАКАЗУЮ:

1) провести VIII щор!чний конкурс «Кращий студент-науковець» серед студенев
Нац!онального педагопчного ун!верситету iMeni М.П. Драгоманова (дал! -  Конкурс) з 19 
кв!тня по 21 травня 2021 року у вщповщносп до Положения про цей конкурс, 
затвердженого Вченою радою 29 жовтня 2015 року (Додаток 1); * •  - 1

2) для проведения конкурсу створити конкурсну комю ш  у склад!:
I- ■ Андрущенко Вштор Петрович -  доктор фшософських наук, ректор 'НПУ 

iMeHi М.П. Драгоманова -  голова KOMicii';
■ Торбш Григорш Мирославович -  доктор ф!зико-математичних наук, проректор 

з науково! робота -  заступник голови KOMicii;
■ Андрусишин Богдан 1ванович -  доктор юторичних наук, декан факультету

полггологи та права -  член KOMicii; _ ,т CTV lftir.: .'
■ Бапножевська Анастасы Олексивна -  голова НТСА факультету щоземно! 

фшологп -  член KOMicii';
■ Бойко Владислав Юршович -  голова НТСА шженерно-педагопчного 

факультету -  член KOMicii';
■ Василенко Людмила ВЫтор'тш -  голова НТСА факультету, украшсько! 

фшологп' та литературно! творчоеп iMeni Андр1я Малишка -  член KOMicii';
■ Вернидуб Роман Михайлович -  доктор фшософських наук, проректор з 

навчально-методично! робота -  член KOMicii;



5) шдсумки конкурсу шдвести до 28 травня 2021 року;
6) нагородите переможщв наступними вщзнаками: один диплом I ступеня, 

нагрудний знак «Кращий студент-науковець» та грошова прем1я у po3Mipi 1000 гривень; 
два дипломи II ступеня та дв! rpouioBi премп у po3Mipi 800 гривень; три дипломи III 
ступеня та три грошових премп у po3Mipi 500 гривень; дипломи лауреапв Конкурсу, що 
будуть визначен! за шдсумками Конкурсу;

7) на зас1даннях НТСА факультет!в обговорите результати конкурсу та подати до 
ПрезидП' НТТСМ пропозицп щодо вдосконалення процедури його проведения та 
принцишв рейтингування наукових досягнень студенНв до 10 вересня 2021 року;

8) планово-економ!чному центру та бухгалтерп ун!верситету передбачити кошта 
на нагородження переможщв та лауреапв Конкурсу вщповщно до пункту 6 цього наказу;

9) контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково!' роботи 
-Торбша Г.М.

Д°ДаТКИ: .урсу, Ц К
1. Положения про проведения щор!чного конкурсу «Кращий студент-науковець»

серед студенев Нац!онального педагопчного ушверситету iMeHi М.П. Д рагр^а^о^.. . . ^
2. Анкета учасника конкурсу «Кращий студент науковець» серед студент!в 

Нацюнального педагопчного ун!верситету iMeHi М.П. Драгоманова.
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Проректор з науково! роботи

Головний бухгалтер о /
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персоналом-начальник вцццлу кадр1в

В.П. Андрущенко

*

Г.М. Торбш

• |  , ч •/.-»

. . iyi ••• ■
Л.П. Ярославська

• Т '  ‘ : . ’ < И

Жижко

Начальник планово-економ!чного 
центру

Старший !нспектор 
з розвитку НТТСМ

К.В. Лукашенко

Г олова Наукового товариства студенпв 
та асшранпв iMeHi Г.В. Волинки

Уповноважений з антикорупщйно1 
д!яльносп
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