М ІН ІСТЕРС ТВО ОСВІТИ І Н АУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ У Н ІВЕРСИ ТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

НАКАЗ

№ 4 % ____

2/, П.2Щ/).
Про проведення Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт
з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н.р.

На виконання наказу М іністерства освіти і науки України від 24.11.2020р.
№ 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н.р.» та з метою підтримки обдарованої
студентської молоді та створення умов для її творчого зростання
Н А К А З У Ю :

1.

Деканам факультетів:

1.1.

Провести

поширенню

на

з

дотриманням

території

України

законодавства

гострої

в

респіраторної

частині
хвороби

запобігання
СОУГО-19,

спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 у листопаді 2020 року - січні 2021 року
перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і
спеціальностей (далі - Конкурс).
Н ак аз М ін істерства освіти і науки У країни від 24Л 1.2020р. № 1457 «П ро
проведення В сеукраїн ського конкурсу студентських н аукових робіт з галузей
зн ан ь і спеціальностей у 2020/2021 н .р.» та П оложення про Всеукраїнський
конкурс

студентських

н аукови х

робіт

з

галузей

зн ан ь

і

спеціальностей

знаходяться в Н ауково-дослідній частині університету та на сайті університету в
розділі «Н а у к а »
1.2.

—

*■

«Н овин и науки».

До 24 грудня 2020 р. представити Науково-дослідній частині (кімн. 4092)

кандидатуру для включення в конкурсну комісію першого туру Всеукраїнського
конкурсу

студентських

наукових

робіт

2020/2021 н.р. (далі - конкурсна комісія).

з

галузей

знань

і

спеціальностей

у

2.

Науково-дослідній частині підготувати наказ по створенню конкурсної

комісії першого туру Конкурсу згідно з наданими пропозиціями.
3. Конкурсній комісії:
3.1

До 20.01.2021р. провести засідання та відібрати кращі наукові роботи

студентів для участі у другому турі Конкурсу.
3.2

Направити відібрані наукові роботи студентів у відповідні базові вищі

навчальні заклади для участі у другому турі Конкурсу в термін затверджений наказом
Міністерства освіти і науки України від 2 4 .1 1.2020р. № 1457.
4.

Деканам:
- Будівельного факультету (д.т.н., проф. Іванченко Г.М .);
- Будівельно-технологічного факультету (д.т.н., проф. Гоц В.І.);
- Факультету інженерних систем та екології (д.т.н., проф. Приймаку О.В.);
- Факультету

урбаністики

та

просторового

планування

(к.т.н.,

доц.

М амедову A.M.).
4.1. До 24.12.2020р. надати

в Н ауково-дослідну частину університету

спеціалізації за яким и на базі університету буде проводитись II тур Конкурсу по
спеціальності: 192. Б удівн ицтво та ц ивільн а інженерія та кандидатури для
вклю чення в галузеві конкурсні комісії II туру Конкурсу.
4.2.

Забезпечити проведення на факультеті другого туру Конкурсу в лютому-

квітні 2021 року з визначених спеціалізацій за спеціальністю: 192. Будівництво та
цивільна інженерія, де університет є базовим, відповідно до Положення про
Всеукраїнський

конкурс

студентських

наукових

робіт

з

галузей

знань

і

спеціальностей, затверджений наказом М іністерства освіти і науки України від
18.04.2017р. № 605.
4.3.
Конкурсу

Довести до відома вищих навчальних закладів-учасників другого туру
результати

рецензування

наукових робіт та

направити

запрошення

студентам-переможцям першого етапу II туру Конкурсу для участі в підсумкових
науково-практичних відеоконференціях.
4.4.

Інформацію щодо дати проведення підсумкових науково-практичних

відеоконференції, списки запрошених для участі у відеоконференціях, рецензії на всі
наукові роботи подані на Конкурс (без даних про рецензента), рейтинговий список
оприлюднити на веб-сайті університету не пізніше ніж за два тижні до дати
проведення підсумкових науково-практичних відеоконференцій.

4.5.

Забезпечити умови для проведення та провести другий етап другого туру

Конкурсу - підсумкові науково-практичні конференції - у режимі відеоконференцій.
4.6.

Подати звіти галузевих конкурсних комісій щодо проведення Конкурсу в

3-й денний строк після завершення підсумкових науково-практичних конференцій до
Науково-дослідної частини за встановленою формою.
5.
5.1.

Науково-дослідній частині:
Підготувати та направити інформаційні листи в заклади вищої освіти

щодо проведення на базі університету II туру Конкурсу.
5.2.

Підготувати наказ КНУБА по проведенню другого туру Конкурсу з

визначених деканатами

спеціалізацій

за

спеціальністю:

192.

Будівництво

та

цивільна інженерія, з затвердженням складу галузевих конкурсних комісій.
5.3.

Подати звіт галузевих конкурсних комісій про проведення Конкурсу в

10-ти денний строк після його завершення до ДНУ «Інституту модернізації змісту
освіти» та надіслати на електронну адресу konstud.mon@ukr.net, за встановленою
формою, результати проведення Конкурсу оприлюднити на офіційному веб-сайті
університету.
6.

Головному бухгалтеру Г.С. Петренко здійснити витрати на рецензування

робіт та проведення підсумкових науково-практичних відеоконференцїї з джерел, не
заборонених законодавством України.
7.

Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової

ро'боти В.О. П л о с к о г о .___
П.М. Куліков

Н.В. Федорова
Д.О. Чернишев
Проректор з наукової роботи

В.О. Плоский

Головний бухгалтер

Г.С. Петренко

Начальник юридичного відділу

І.О. Семенцова

