
 

 

 

 

 

 

 

Про оголошення щорічного конкурсу  

«Кращий студент-науковець»  

 

З метою виявлення талановитих студентів Державного вищого 

навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури», розкриттю їх наукового потенціалу й сприяння професійному 

зросту, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити з 01 квітня 2019 року конкурс «Кращий студент-

науковець». 

2. Створити Конкурсну комісію по проведенню щорічного конкурсу 

«Кращий студент-науковець» у складі: 

Голова комісії: 

Данішевський Владислав Валентинович, проректор з наукової роботи, 

доктор технічних наук; 

Заступник голови комісії: 

Папірник Руслан Богданович, проректор з науково-педагогічної та 

навчальної роботи, кандидат технічних наук; 

Члени комісії: 

Євсєєва Галина Петрівна, завідуючий кафедри українознавства, доктор 

з державного управління; 

Челноков Олександр Васильович, декан архітектурного факультету, 

кандидат технічних наук; 

Щербак Святослав Андрійович, завідуючий відділу аспірантури та 

докторантури, доктор технічних наук; 

Красовський Василь Леонідович, завідуючий кафедри будівельної 

механіки та опору матеріалів, доктор технічних наук; 

Верхоглядова Наталя Ігорівна, завідуючий кафедри обліку, економіки і 

управління персоналом підприємства, доктор економічних наук; 

Кравчуновська Тетяна Сергіївна, завідуючий кафедри планування і 

організації виробництва, доктор технічних наук; 

Волчук Володимир Миколайович, доцент кафедри матеріалознавства 

та обробки матеріалів, доктор технічних наук; 

Секретар комісії: 

Кононова Олександра Євгеніївна, голова координаційної ради НТС 

“Східна Європа: наукова платформа”, кандидат економічних наук. 



3. Науково-дослідній частині: 

3.1. Провести Конкурс до 17 травня 2019 року та надати подані 

студентами документи для участі у конкурсі на розгляд Конкурсній комісії. 

3.2. Конкурсній комісії провести конкурс з дотриманням вимог 

Положення про проведення щорічного конкурсу «Кращий студент-

науковець», яке затверджене наказом ДВНЗ ПДАБА від 27.03.2019 № 162. 

4. Проректору з наукової роботи академії: 

 4.1.  Здійснити організацію проведення Конкурсу та забезпечити 

роботу Конкурсної комісії. 

 4.2. Конкурсній комісії розглянути подані студентами документи для 

участі у конкурсі та визначити переможців конкурсу по кожній номінації. 

5. Про результати Конкурсу до 01 червня 2019 року проінформувати 

кафедри вузу та видати відповідний наказ ДВНЗ ПДАБА. 

6. Опублікувати на офіційному веб-сайті ДВНЗ ПДАБА оголошення 

про конкурс «Кращий студент-науковець». 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Ректор           М.В. Савицький 

 

 

 

Проект наказу вносить:    Погоджено: 

Голова Координаційної ради  

НТС “Східна Європа:  

наукова платформа”    Проректор з наукової роботи  

___________  О.Є. Кононова   ____________ В.В. Данішевський  

 

Провідний юрисконсульт  

____________ В.Д. Аністрат  


