МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
НАКАЗ
30 травня 2018 року

м. Умань

№ 01-05/206

Про проведення першого етапу Конкурсу
проектів фундаментальних і прикладних
наукових досліджень та науково-технічних розробок
У відповідності до наказу МОНУ від 15.05.2018 р. №474 «Про проведення
конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок»
НАКАЗУЮ:
1. Провести до 01 липня 2018 року перший етап Конкурсу проектів наукових
досліджень і розробок та до 06 липня 2018 року надіслати відібрані й затверджені
проекти до Департаменту науково-технічного розвитку МОНУ.
2. Створити конкурсну комісію з 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 відділу інтелектуальної власності, комерціалізації і
трансферу технологій, канд. економ. наук, доцент, заступник голови комісії;
Полторецький С.П. – декан факультету агрономії, доктор с.-г. наук, професор;
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;
Поліщук В.В. – декан факультету лісового і садово-паркового господарства,
доктор с.-г. наук, професор;
Пушка О.С. – декан інженерно-технологічного факультету, канд. тех. наук,
доцент;
Стасінєвич О.Ю. – 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;
Прокопчук О.Т. – заступник декана факультету економіки і підприємництва із
наукової роботи, канд. економ. наук, доцент;
Новак І.М. – заступник декана факультету менеджменту із наукової роботи,
доктор економ. наук, доцент;
Баюра О.М. – заступник декана факультету лісового і садово-паркового
господарства із наукової роботи, канд. с.-г. наук, доцент;
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Новіков В.В. – заступник декана інженерно-технологічного факультету із
наукової роботи, старший викладач.
Кліщук Т.Ю. – провідний фахівець відділу інтелектуальної власності,
комерціалізації та трансферу технологій, секретар.
3. Комісії здійснити формування тематики досліджень і розробок відповідно
до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки».
4. Проекти наукових досліджень і розробок, оформлені відповідно до
встановлених форм і вимог, подати у науково-дослідну частину до 15.06.2018 року.
5. Голові комісії забезпечити розгляд і експертизу проектів наукових
досліджень і розробок та винести їх на розгляд і затвердження Вченої ради
університету.
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з наукової
та інноваційної діяльності Карпенка В.П.
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