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Шановний пане Олексію!

Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського за підтримки Міністерства освіти і науки України шостий рік 
поспіль є базовою установою для проведення Міжнародного конкурсу 
студентських наукових робіт за 11 спеціальностями. За цей час у конкурсі взяло 
участь понад 2,5 тис. студентів із 141 університету 28 країн світу, у тому числі 
із 78 ЗВО України. Серед 160 призерів Конкурсу 95 українських студентів. 
Починаючи з наступного року (квітень-травень 2023 р.) цьому Конкурсу надано 
патронат Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Метою конкурсу є інтеграція України в європейський освітньо-науковий 
простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної 
діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення 
умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді тощо. 
Особливої актуальності це інтелектуальне змагання набуває під час воєнного 
стану, тому прошу розглянути можливість звернутися з інформаційним 
повідомленням про проведення цього конкурсу до керівників закладів вищої 
освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.
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ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Національної комісії 
України у справах ЮНЕСКО, 
Перша заступниця Міністра 
закордонних справ України

Е.А.Джапарова

« » 2022 року

Рішення
Про надання патронату Національної комісії України у справах 

ЮНЕСКО Міжнародному конкурсу студентських наукових робіт, який 
проводиться МОН за ініціативою та на базі Кременчуцького 

національного університету

За результатами опрацювання звернення Ректора Кременчуцького 
національного університету ім. М.Остроградського М.Загірняка із проханням 
про надання патронату Міжнародному конкурсу студентських наукових робіт, 
який проводитиметься МОН за ініціативою та на базі Кременчуцького 
національного університету вирішила:

1. Надати патронат Національної комісії України у справах ЮНЕСКО 
Міжнародному конкурсу студентських наукових робіт, який проводитиметься 
МОН за ініціативою та на базі Кременчуцького національного університету у 
квітні-травні 2023 року.

2. Інформувати про прийняте рішення Ректора Кременчуцького 
національного університету М.Загірняка.

Секретаріат Нацкомісії 
Термін: до 20 жовтня 2022 р,

3. Відповідно до пункту 9 Порядку надання патронату Національної комісії 
України у справах ЮНЕСКО, організаторам Міжнародному конкурсу 
студентських наукових робіт за результатами заходів надати до Секретаріату 
Національної комісії звіт про їх проведення.

Організатори Конференції 
Термін: травень 2023 р.
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