МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
НАКАЗ
16 червня 2015 року

м. Умань

№20-10/172

Про конкурсний відбір наукових проектів
У відповідності до наказу МОНУ від 15.06.2015 р. №630 «Про проведення
конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок»
НАКАЗУЮ:
1. Провести до 08.07.2015 року конкурсний відбір наукових проектів та подати
їх згідно графіка до Департаменту наукового та науково-технічного розвитку
МОНУ.
2. Створити конкурсну комісію для розгляду та відбору наукових проектів у
такому складі:
Карпенко В.П. – проректор з наукової та інноваційної діяльності, доктор с.-г.
наук, професор, голова комісії;
Бурляй О.Л. – завідувач науковим відділом, канд. економ. наук, доцент,
заступник голови комісії;
Мартинюк А.Т. – декан факультету агрономії, канд. с.-г. наук, доцент;
Щетина С.В. – декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту
рослин, канд. с.-г. наук, доцент;
Нестерчук Ю.О. – декан факультету економіки і підприємництва, доктор
економічних наук, професор;
Вернюк Н.О. – декан факультету менеджменту, канд. економ. наук, доцент;
Заморський О.О. – декан факультету лісового і садово-паркового
господарства, канд.. с.-г. наук, доцент;
Пушка О.С. – декан інженерно-технологічного факультету, канд. тех. наук,
доцент;
Кононенко Л.М. – заступник декана факультету агрономії із наукової роботи,
канд. с.-г. наук, доцент;
Крикунов І.В. – заступник декана факультету плодоовочівництва, екології та
захисту рослин із наукової роботи, канд. с.-г. наук, доцент;
Ролінський О.В. – заступник декана факультету економіки і підприємництва із
наукової роботи, канд. економ. наук, доцент;
Транченко Л.В. – завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,
доктор економічних наук, професор;
Поліщук В.В. – завідувач кафедри садово-паркового господарства, доктор с.г. наук, професор;
Токар А.Ю. – завідувач кафедри технології зберігання і переробки плодів та
овочів, доктор с.-г. наук, професор;
Прокопчук С.В. – фахівець наукового відділу, секретар.

3. Деканам факультетів забезпечити формування тематики наукових
досліджень і розробок відповідно до Переліку пріоритетних тематичних напрямів
наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
та наукових установ Міністерства освіти і науки на 2012-2015 роки, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 р.
№535.
4. Наукові проекти подати в науковий відділ до 01.07.2015 року.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Ректор

О.О.Непочатенко

