
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ “ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Про внесення змін до наказу №198 від 18.11.2021 року 
“Про проведення першого туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 
у 2021/2022 навчальному році”

У зв’язку з кадровими змінами в університеті 

НАКАЗУЮ:

1. Вивести зі складу конкурсної комісії з проведення І туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей у 2021/2022 навчальному році ЦВІГУНА Олега 
Анатолійовича -  декана факультету ветеринарної медицини і технологій у 
тваринництві.

2. Ввести до складу конкурсної комісії з проведення І туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей у 2021/2022 навчальному році:

. БЯЛКОВСЬКУ Оксану Антонівну -  проректора з навчальної, 
науково-інноваційної та міжнародної діяльності;

. ГОРЮКА Віктора Васильовича -  декана факультету ветеринарної 
медицини і технологій у тваринництві.

3. Головою конкурсної комісії призначити проректора з навчальної, 
науково-інноваційної та міжнародної діяльності БЯЛКОВСЬКУ Оксану 
Антонівну.

4. Співголовою конкурсної комісії призначити проректора з 
навчальної роботи ЯСШЕЦЬКУ Ірину Анатоліївну.

Підстава: наказ по університету.

Н А К А З

м. Кам янець-Подільський

Ректор Володимир ІВАНИШИН

/



Додаток 
до наказу ЗВО “ПДУ”

ътЛ9 С  2021

Склад
конкурсної комісії з проведення першої о туру Всеукраїнського конкурсу

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 
у 2021/2022 навчальному році

БЯЛКОВСЬКА Оксана Антонівна -  проректор з навчальної, науково- 
інноваційної та міжнародної діяльності, голова конкурсної комісії;

ЯСІНЕЦЬКА Ірина Анатоліївна -  проректор з навчальної роботи, 
голова конкурсної комісії, співголова конкурсної комісії;

ЗАГНІТКО Лариса Анатоліївна -  завідувач науково-дослідної частини, 
заступник голови конкурсної комісії;

ВОЛОЩУК Віталій Ростиславович -  керівник навчально-методичного 
центру забезпечення якості вищої освіти, заступник голови конкурсної 
комісії;

ГОРЮК Юлія Вікторівна -  т. в. о. голови Наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ПДАТУ, секретар 
комісії;

ВОЛОЩУК Юлія Олександрівна -  директор навчально-наукового 
інституту заочної і дистанційної освіти;

КОРУНЯК Ольга Петрівна -  декан факультету агротехнологій і 
природокористування;

МІСЮК Микола Васильович -  директор навчально-наукового 
інституту бізнесу і фінансів;

МИХАЙЛОВА Людмила Миколаївна -  директор навчально-наукового 
інституту енергетики;

ПАНІ ТИР Юрій Іванович -  декан інженерно-технічного факультету;
ГОРЮК Віктор Васильович -  декан факультету ветеринарної 

медицини і технологій у тваринництві;
БОДНАР Алла Миколаївна -  відповідальна за наукову роботу 

навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти;
ГАЙБУРА Юлія Анатоліївна -  відповідальна за наукову роботу 

навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів;
ГРИГОР’ЄВ Василь Миколайович -  відповідальний за наукову роботу 

факультету агротехнологій і природокористування;
ДИМЧУК Анатолій Васильович -  відповідальний за наукову роботу 

факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві;
КОЗАК Олександр Володимирович -  відповідальний за наукову роботу 

навчально-наукового інституту енергетики;
СЕМЕНОВ Олександр Михайлович -  відповідальний за наукову 

роботу інженерно-технічного факультету.


