
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання галузевої конкурсної комісії 

II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

зі спеціальності 206 Садово-паркове господарство 

 

від 02 квітня 2021 р.                                       м. Суми 

 

ПРИСУТНІ: Голова галузевої конкурсної комісії – Данько Ю. І., д-р 

екон. наук, професор, проректор з наукової роботи Сумського національного 

аграрного університету; заступники голови галузевої конкурсної комісії – 

Коваленко І. М., д-р біол. наук, професор, декан факультету агротехнологій 

та природокористування Сумського національного аграрного університету; 

Мельник Т. І.,  канд. біол. наук, професор, завідувач кафедри садово-

паркового та лісового господарства Сумського національного аграрного 

університету; секретар галузевої конкурсної комісії – Шерстюк М. Ю., канд. 

біол. наук, доцент кафедри садово-паркового та лісового господарства 

Сумського національного аграрного університету.  

Члени галузевої конкурсної комісії: Ковалевський С. Б., д-р с.-г. наук, 

професор кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Національного 

університету біоресурсів та природокористування; Мельник А. В., д-р с.-г. 

наук, професор кафедри садово-паркового та лісового господарства 

Сумського національного аграрного університету; Скляр В. Г., д-р біол. наук, 

професор, завідувач кафедри екології та ботаніки Сумського національного 

аграрного університету; Лаврик В. В., директор КП «Зелене будівництво» 

Сумської міської ради; Ткач Л. І., канд. с.-г. наук, доцент кафедри лісового та 

садово-паркового господарства Харківського національного університету 

міського господарства імені О. М. Бекетова; Бойко Т. О., канд. біол. наук, 

доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства Херсонського 

державного аграрного університету; Назаренко В. В., канд. с.-г. наук, доцент 

кафедри лісоуправління, лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності 

Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва;  

 

По першому питанню СЛУХАЛИ: заступника голови галузевої 

конкурсної комісії Мельник Т.І. про результати першого етапу (заочне 

рецензування робіт) II туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт у 2020/21 н. р. зі спеціальності 206 Садово-паркове 

господарство, яка доповіла, що до участі у II турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт у 2020/21 н. р. було подано 28 робіт. Загальна 

кількість учасників – 34 особи. За результатами заочного рецензування 12 

робіт не рекомендовано рецензентами до захисту, 4 роботи мають дві 

негативні рецензії. Позитивні рецензії мають 16 робіт та можуть бути 

рекомендовані для захисту на науково-практичній конференції. 

 

Результати голосування: за − 11; проти − немає; утрималось − немає. 



УХВАЛИЛИ: затвердити результати першого етапу (заочне 

рецензування робіт) II туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт у 2020/21 н. р. зі спеціальності 206 Садово-паркове 

господарство. 

 

По другому питанню СЛУХАЛИ: заступника голови галузевої 

конкурсної комісії Мельник Т.І. щодо визначення наукових робіт, автори 

яких запрошуються на підсумкову науково-практичну конференцію. За 

результатами заочного оцінювання були рекомендовані до участі у науково-

практичній конференції 16 робіт, але за рейтингом прохідний бал вище 150 

мають 10 робіт, що становить 62% від рекомендованих, та 35% від загальної 

кількості поданих робіт на Конкурс. 

 

Результати голосування: за − 10; проти − немає; утрималось − 1. 

 

УХВАЛИЛИ: на підставі аналізу отриманих рецензій галузева 

конкурсна комісія визначила 10 наукових робіт, автори яких запрошуються 

на підсумкову науково-практичну конференцію II туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт у 2020/21 н. р. зі спеціальності 206 

Садово-паркове господарство згідно зазначеного списку.  

 

№ п/п Шифр назви студентської наукової роботи Сума балів 

1 Контейнерні рослини 178 

2 Оцінка декоративності 175 

3 Іто-Півонії 174 

4 SURINGARIJ 173 

5 Paulownia 166 

6 Колорит пейзажей 166 

7 Садово-паркове господарство 164 

8 Орнаментальні композиції 164 

9 Інтродуценти Херсонських парків 157 

10 Геопластика 151 

 

По третьому питанню СЛУХАЛИ: заступника голови галузевої 

конкурсної комісії Мельник Т.І. про узгодження формату он-лайн виступів, 

форми щодо відомості оцінювання під час захисту студентських робіт у 

формі науково-практичної конференції. Було запропоновано провести 

науково-практичну конференцію 16 квітня 2021 року з 9.30 з перервою на 

підведення підсумків у форматі Zoom-конфернції. Оцінювання участі у 

конференції здійснювати за 50 бальною шкалою за п’ятьма критеріями 

(кожен 10 балів макс). Доповідь студента із викладенням основних 



результатів дослідження не має перевищувати 7 хвилин. За перевищення 

ліміту часу під час викладення доповіді будуть застосовані штрафні бали. 

Презентації мають бути надіслані секретарю галузевої конкурсної комісії не 

пізніше, ніж 15 квітня (включно). На першому слайді презентації (у Power 

Point) вказується шифр доповіді та тема, а також прізвище та ім’я здобувача. 

Назва навчального закладу та прізвище наукового керівника не зазначаються. 

 

Результати голосування: за − 11; проти − немає; утрималось − немає. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити графік роботи та формат науково-практичної 

конференції II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 

2020/21 н. р. зі спеціальності 206 Садово-паркове господарство 

 

 

Голова галузевої конкурсної комісії                    Ю. І. Данько  

 

Секретар галузевої конкурсної комісії                М. Ю. Шерстюк  
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