
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

 
 

НАКАЗ 
 

"___" ________ 2014 року  м. Умань    №  _______ 
 
 

Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської  
студентської олімпіади зі спеціальності  
"Плодоовочівництво і виноградарство" 

 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1820 від 23 грудня 
2013 р. і Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з метою 
подальшого підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку 
обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити оргкомітет ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
зі спеціальності "Плодоовочівництво і виноградарство" серед аграрних вищих 
навчальних закладів у складі: 

Мостов’як І.І. (голова оргкомітету) – перший проректор; 
Щетина С.В. (заступник голови оргкомітету) – декан факультету 

плодоовочівництва, екології та захисту рослин; 
Мельник О.В. (заступник голови оргкомітету) – зав. кафедри плодівництва 

і виноградарства; 
Улянич О.І. (заступник голови оргкомітету) – зав. кафедри овочівництва; 
Манзій В.В. (заступник голови оргкомітету) – доцент кафедри плодівництва 

і виноградарства; 
Ковтунюк З.І. (секретар) – доцент кафедри овочівництва; 
Чаплоуцький А.М. (технічний секретар) – асистент кафедри плодівництва 

і виноградарства; 
Іванова Н.А. – завідувач навчально-методичним відділом; 
Крикунов І.В. – відповідальний за науково-дослідну роботу студентів факультету 

плодоовочівництва, екології та захисту рослин; 
Майборода В.П. – доцент кафедри плодівництва і виноградарства; 
Головатий П.А. – доцент кафедри плодівництва і виноградарства; 
Чепкий С.І. – викладач кафедри плодівництва і виноградарства; 
Голобородько О.Л. – аспірант кафедри плодівництва і виноградарства. 

2. Оргкомітету до 20 лютого розробити заходи з проведення Олімпіади та 
забезпечити їх виконання згідно наказу Міністерства освіти і науки України. 

3. Провести ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 
"Плодоовочівництво і виноградарство" 12-14 березня 2014 року. 
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Продовження наказу № _______ від «___» ______ 2014 р. 

4. Для розробки конкурсних завдань, перевірки їх виконання і визначення 
переможців олімпіади створити журі. До складу журі включити працівників інших 
аграрних вищих навчальних закладів, які братимуть участь в Олімпіаді. 

5. Створити мандатну комісію для перевірки повноважень учасників, 
проведення їх реєстрації, здійснення шифрування і дешифрування завдань, контролю 
за виконанням Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади. 

6. Створити апеляційну комісію для оперативного розгляду звернень 
учасників щодо вирішення суперечних питань, пов’язаних з оцінкою виконання 
завдань. До складу апеляційної комісії включити працівників інших аграрних 
навчальних закладів, які братимуть участь в Олімпіаді. 

7. Запровадити заходи заохочення переможців (відповідальні – декан 
факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Щетина С.В.): 

– нагородити дипломами – І ступеня за перше місце, ІІ ступеня – за друге 
місце, ІІІ ступеня – за третє місце; 

– надати рекомендацію для вступу до аспірантури (за умови нагородження 
дипломом першого ступеня); 

– надати рекомендацію для участі у відповідних міжнародних студентських олімпіадах. 
8. Організувати висвітлення результатів Олімпіади на сайті університету та 

у засобах масової інформації. 
9. Підвести підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

та довести їх до відома аграрних вищих навчальних закладів до 24 березня 2014 р. 
10. Розробити проект кошторису з конкретизацією джерел фінансування 

затверджених заходів з організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності "Плодоовочівництво і виноградарство". 

11. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора 
Мостов’яка І.І. 

Ректор       О.О. Непочатенко 

   

   
   

   

   

   

   

   

   

 


