
Звіт про роботу секції ФЕМ Кафедри  ЕП 

XLІI щорічної науково-технічної конференції професорсько-

викладацького складу, аспірантів, магістрів та студентів академії 

 

Дата проведення – 24.11.2020 р., 14-30; засідання секції відбувалось 

дистанційно з використанням платформи ZOOM  з відео записом: 

https://us04web.zoom.us/j/71483809619?pwd=aWlTcnpkNUpVK21KTEs0U

nloQ2I5dz09 ; ідентифікатор конференції : 714 8380 9619; код доступу: 

241120 (модератор Касьянюк С.В.) 

1. Чисельність учасників конференції 19, у т.ч.: 

- науково-педагогічних працівників - 8; 

- докторантів - 0; 

 - аспірантів - 0 ; 

- магістрантів - 3;  

- бакалаврів - 8; 

- представників інших організацій і підприємств  - 0 

 

2. Кількість заслуханих доповідей, всього 7, з них здобувачів вищої 

освіти – 7, а саме : 

 

1. Савочкова Регіна Валеріївна, ЕП-17-1, з доповіддю на тему:  

«Стратегічні напрями розвитку електроенергетичної галузі України»  

2. Кравчук Руфь Веніамінівна, ЕП-17-1, з доповіддю на тему:   

«Сучасний стан та перспективи розвитку промислового сектору України» 

3. Антонова Вероніка Ігорівна, СЗ 19м, з доповіддю на тему:  

«Соціальний захист населення  України на випадок безробіття: стан та 

напрями розвитку» 

4. Шмарова Анастасія Олександрівна,  ЕП-17-1, з доповіддю на тему:  

«Перспективи розвитку агропромислового комплексу України» 

https://us04web.zoom.us/j/71483809619?pwd=aWlTcnpkNUpVK21KTEs0UnloQ2I5dz09
https://us04web.zoom.us/j/71483809619?pwd=aWlTcnpkNUpVK21KTEs0UnloQ2I5dz09


5. Рачок Анастасія Ігорівна, ЕП 19м з доповіддю на тему: «Сучасні 

моделі управління екологічно-орієнтованими інвестиціями на промислових 

підприємствах» 

6. Отоса Ірина Вікторівна, ЕП 17 з доповіддю на тему:  «Життєвий 

рівень населення України» 

7. Чемерис Єлізавета Тимофіївна, СЗ 19м з доповіддю на тему:   

«Система соціального захисту населення в Україні та напрями її 

вдосконалення» 

 

3. За підсумками конференції відзначено кращі доповіді молодих 

науковців і студентів: 

 

Савочкова Регіна Валеріївна, ЕП-17-1,  

Кравчук Руфь Веніамінівна, ЕП-17-1,  

Отоса Ірина Вікторівна, ЕП 17-1, 

Шмарова Анастасія Олександрівна,  ЕП-17-1 

 

4. Висновки по роботі секції. 
 

Було заслухано  та обговорено 7  наукові доповіді.  

Учасників конференції ознайомили із сучасним економічним станом 

країни за певними секторами національної економіки, зі станом соціального 

забезпечення в країні за його основними напрямами, у т.ч. з існуючими в 

країні соціальними проблемами та можливостями їх вирішення, з 

прогалинами соціального захисту та соціальної допомоги, а також з 

особливостями забезпечення соціального захисту та екологічного управління 

на національному, регіональному та локальному рівнях. 

Рекомендовано: кращі доповіді здобувачів доопрацювати і оформити 

згідно вимог видання «Вісник Донбаської державної машинобудівної 

академії» або інших фахових видань; представлені здобувачами вищої освіти 

результати досліджень використовувати надалі в кваліфікаційних роботах.  

 

 

 

 

В.о. зав.кафедри ЕП       Підгора Є.О. 
 

 

 

Відповідальна за наукову роботу кафедри к.е.н., ст..викл. Латишева О.В., м.т. 0506203436 


