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Проректору з науковоТ роботи

Повщомляемо, що зпдно наказу МОН УкраТни №1179 вщ 05.11.2021 р. 
«Про проведения ВсеукраТнського конкурсу студентських наукових роб1т з 
галузей знань 1 спещальностей у 2021/2022 навчальному рощ та внесения змш у 
додаток до наказу Мшютерства осв1ти 1 науки Украши вщ 24.11.2020 № 1457», 
Харювський нацюнальний ушверситет бущвництва та арх1тектури призначено 
базовим навчальним закладом з проведения II туру ВсеукраТнського конкурсу 
студентських наукових робгг з галуз1 знань 19 «Арх1тектура та буд1вництво» 

Спец1альн1сть 191 - Лрхтектура т а м I с т о буду ван ня.
Професшш спрямування:

- арх1тектура буд1вель 1 споруд;
- мютобудування;
- дизайн арх1тектурного середовища;
-реставращя пам'яток арх1тектури та м1стобудування 1 реконструкц1я об'ект1в 

арх1тектури;
-теор1я арх1тектури, прикладн1 арх1тектурн1 д0сл1дження;
- еколопчш аспекта сталого розвитку м1ст.

На конкурс подаються не бшыне трьох наукових робгг - переможщв I 
туру конкурсу з кожного професшного спрямування.

У Конкурсг можуть брата участь здобувач1 (курсанта), як! здобувають 
вищу осв1ту за ОСВ1ТН1М ступенем бакалавра, мапстра (дал1 - здобувач1) у 
закладах внщо'1 осв1ти Украши незалежно В1Д форм власност1 та 
тдпорядкування, у тому чнсл1 1ноземщ та особи без громадянства, що 
навчаються у цих закладах осв1ти, здобувач1 заклад!в вищо'1 осв1ти шших краш.

Роботи здобувач1в, як1 шд час проведения Конкурсу були вщраховаш у 
зв’язку з заюнченням ЗВО (РВО «мапстр»), не надсилати.

Науков! роботи виконуються зпдно Положения про Всеукрашський 
конкурс студентських наукових роб1т з галузей знань 1 спещальностей,



затвердженого наказом Мшютерства осв1ти 1 науки Украши 18.04.2017 № 605, 
зареестрованого в Мшютерств1 юстицй Украши 15.05.2017 р. за № 620/30488.

Для участ1 у II тур1 просимо до 15.02.2022 р. (за поштовим штемпелем), 
направити науков1 роботи студенпв Вашого навчального закладу, до 
оргком1тету. 3 метою своечасного шформування претенденпв на перемогу, 
обов'язково вказати контакты телефон та е-таП студента та кер1вника.

II тур Конкурсу у 2021/2022 навчальному рощ буде проводитись з 
дотриманням законодавства в частиш запоб1гання поширенню на територп 
Украши гостро'Г ресшраторио'Г хвороби СОУГО-19, спричинено'Г коронав1русом 
8АК8-СоУ-2.

Листи-заирошення авторам наукових робгг претендентам на перемогу у 
II тур1 будуть направлен! особисто та додатково оприлюднен1 на офщшному 
сайт1 ун1верситету.

Шдсумкова конференщя конкурсу вщбудеться 29 березня 2021 р. у 
режим1 в1деоконференцп.

Конкурсн1 роботи надсилати за адресою: 61002, Харюв, вул. Сумська 40, 
ХНУБА, Оргком1тет Всеукрашського конкурсу студентських наукових роб1т з 
галузей знань 1 спещальностей у 2021/2022 навчальному рощ.

Електронну верс1ю роботи можна надсилати на 
е-таП: узеикг_копкигз@икг.пе1;

Д. ГОНЧАРЕНКО

3 повагою,
Голова галузевоГ конкурсно'1 КОМ1С11, 

заступник ректора (проректор) 
з науково-педагопчноУ роботи

Л. Жмурук 066 0292775 
Л. Саенко 050 9152790


