
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

галузевої конкурсної комісії  Конкурсу  

зі спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»,  

 

проведеного в Сумському національному аграрному університеті 

 

від 16 квітня 2021 року      

 

Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 28 студентських 

наукових робіт, що надійшли з 13 вищих навчальних закладів. Загальна кількість 

учасників – 34.  

На підсумковій науково-практичній конференції виступило 10 студентів з 9 

вищих навчальних закладів. 

На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-

практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визначити 

переможцями Конкурсу та нагородити:  

 

Диплом 

І ступеня, 

ІІ ступеня, 

ІІІ ступеня 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

студента 

(повністю) 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

(повністю), посада 

наукового 

керівника 

Найменування 

вищого навчального 

закладу 

І ступеня 
Топольська Вікторія 

Петрівна 

Панцирева Ганна 

Віталіївна 

к.с-г.н., доцент кафедри 

лісового, садово-

паркового господарства, 

садівництва та 

виноградарства  

Вінницький національний аграрний 

університет 

І ступеня 
Пишна Юлія  

Русланівна 

Шерстюк Марина 

Юріївна, к. б. н.  

ст. викладач кафедри 

садово-паркового та 

лісового господарства 

Сумський національний аграрний 

університет 

ІІ ступеня 
Горупаха Віта 

Геннадіївна 

Косик Оксана  Іванівна, 

к.б.н., доцент кафедри 

біології рослин 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

ІІ ступеня 
Скрипак Вікторія 

Русланівна 

Іщук Любов  Петрівна, 

д. б. н., доцент кафедри 

садово-паркового 

господарства 

Білоцерківський національний 

аграрний університет 

ІІ ступеня 
Масіян Максим  

Ілліч 

Підховна Світлана 

Михайлівна, 

асистент кафедри 

лісового і садово-

паркового 

господарства 

ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут» 



ІІІ ступеня 
Коломієць Наталія 

Петрівна 

Манушкіна Тетяна 

Миколаївна, 

к.с-г.н., доцент кафедри 

землеробства, геодезії та 

землеустрою 

Миколаївський національний 

аграрний університет 

ІІІ ступеня 
Антонова Анна 

Олександрівна 

Гатальська Надія 

Вікторівна,  

к.с-г.н, доцент кафедри 

ландшафтного 

проектування та садово-

паркового мистецтва  

Харківський національний 

університет міського господарства  

імені О.М. Бекетова 

ІІІ ступеня 
Овчаренко Валерія 

Андріївна 

Косик Оксана  Іванівна 

к.б.н., доцент кафедри 

біології рослин 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини»  

ІІІ ступеня 
Дворна Анна 

Володимирівна 

Бойко Тетяна Олексіївна 

к.б.н., доцент кафедри 

лісового і садово-

паркового господарства 

Херсонський державний аграрно-

економічний університет 

 

 
Голова галузевої конкурсної комісії, 

проректор з наукової роботи Сумського НАУ 

доктор економ. наук, професор                                          Ю. І. Данько 

 

 

Секретар галузевої конкурсної комісії, 

ст. викладач кафедри садово-паркового  

та лісового господарства Сумського НАУ                             М. Ю. Шерстюк 
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