
MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИ I НАУКИ УКРА1НИ 
НАЦЮНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ1ЧНИЙ УНШЕРСИТЕТ 

iMeni М. П. ДРАГОМАНОВА

НАКАЗ

«03» березня 2021 р. №65

Про проведения щорХчноХ 
звтно-науковоХ конференцп 
студентХв та acnipanmie 
«Oceima i наука-2021»

3 метою розкриття наукового та творчого потенщалу студенпв та 
асшранНв, розвитку у них наукового мислення i навичок дослщницькоУ роботи, 
популяризащУ р1зних галузей науки в ушверситетк шдвищення якосЛ шдготовки 
фах1вщв, керуючись Положениям про Наукове товариство студенЛв та 
асшранЛв iMeHi Григор1я Волинки

НАКАЗУЮ:

1. У перюд з 5 по 9 квНня 2021 року на баз1 ун1верситету: факультеЛв та 
загальноушверситетських кафедр провести щор1чну зв1тно-наукову 
конференцию студент1в та асшранЛв «ОсвЛа i наука -  2021».

2. Загальноушверситетське пленарне засщання провести 5 квггня 2021
року о 12.00. r Vj '

3. Деканам факультет1в та Тх заступникам з науковоТ роботи та 
м1жнародно1 сшвпращ сприяти п1дготовц1 та проведению пленарних 
засщань звЛно-науково!' конференгщ студент1в та acnipaHTie 
вщповщних факультеЛв 6 кв1тня 2021 року, а секцшних -  7 та 8 
квггня 2021 року (за окремими програмами).

4. Заступникам декашв з науково!' роботи та м1жнародно1 сшвпращ та 
головам Наукових товариств студенЛв та асшранЛв факультеЛв:

-  подати електронний прим1рник програми пленарних та 
секц1йних заЛдань (додаток 1) старшим шспекторам з розвитку 
НТТСМ Лукашенко Катериш В1ктор1вн1 та Дераженко Анастасй’ 
Володимир1вн1 на електронну пошту npustudnauka@gmail.com 
до 19 березня 2021 року;

-  план наукових та науково-популярних заход1в факультет!в на 
перюд з 1 по 30 КВГГНЯ 2021 року подати до 12 березня в 
електронному вигляд1 на електронну пошту 
npustudnauka@gmail.com старшим шспекторам з розвитку 
НТТСМ Лукашенко Катериш BiKTopiem та Дераженко Анастасп 
Володимир1вш;
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-  до 26 березня 2021 року надати електронний прилпрник тез 
вистушв студенев та асшранпв вщповщного факультету 
(додаток 2) для розмнцення !'х в загальноушверситетському 
електронному зб1рнику на сайП http://ntsa.npu.edu.ua старшим 
1нспекторам з розвитку НТТСМ Лукашенко К.В. та 
Дераженко А.В. (ауд. 1.2 центрального корпусу ушверситету) 
над1славши на пошту -  npustudnauka@gmail.com:

-  звгги про проведения звггно-науково! конференцй студенев та 
acnipaHTie «Осв1та i наука -  2021», пленарних та секцшних 
засщань розмштити на сайтах НТСА iMeHi Григор1я Вол инки та 
вщповщних факультеПв;

-  шд час пленарних та секцшних засщань ознайомити студенев з 
умовами загальноушверситетського конкурсу «Кращий студент- 
науковець 2021» (детал1 на сайт! http://ntsa.npu.edu.ua)

5. Вщповщальшсть за 36ip, яюсть та оформления матер1ал1в конференцй 
(додаток 2) покласти на заступниюв декашв з науково!' роботи та 
м1жнародно!' сшвпращ.

6. За результатами проведения щор1чно! звИно-науково!' конференцй
студенев та acnipaHTie «Освпга i наука -  2021» видати щор1чний 
загальноушверситетський зб1рник «Осв1та i наука -  2021. Maтepiaли 
студентсько! та асшрантсько! зв1тно-науково! конференц!!», де 
висв!тлити найвагомпш науков1 досягнення студенев та acnipaHTie 
ушверситету за piK. *

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з 
науково!' роботи Торбша Г.М.

Ректор ушверситету М/ В.П. Андрущенко

Проректор з науково!' роботи

Старший шспектор 
з розвитку НТТСМ

Г.М. Торбш

К.В. Лукашенко

Г олова Наукового товариства студенНв 
та acnipaHTie iMeHi Г.В. Волинки

Уповноважений з антикорупцшно! А.В. Дщенко
д1яльносН

3 0РИГ1НАЛ0М В1РН0
Зав.канцеляр1ею.
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