
   

 

 
Міністерство освіти і науки України 

Донбаська державна машинобудівна академія 

НАКАЗ 

 «07»  березня  2014 р.                           м. Краматорськ                           №  25 

    

  Про проведення в академії 

Днів науки 

 

  

 

З метою підвищення ефективності наукової діяльності в академії, вдосконалення її 

організації, пропаганди досягнень науковців, активізації участі науково-педагогічних 

працівників, студентів, магістрів та аспірантів в науковій роботі, виявлення обдарованих 

студентів, які мають перспективу творчого зростання 

 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Провести в академії у рамках Всеукраїнського фестивалю науки в період 

з 15 березня по 30 квітня 2014 року Дні науки, до яких включити: 

1.1 Регіональну конференцію Малої академії наук. 

Відповідальний: Ковалевський С.В., проректор з науково-педагогічної 

роботи. 

Строк: 15 березня 2014 року. 

1.2 Всеукраїнську студентську науково-технічну конференцію „Молода наука” з 

міжнародною участю та Всеукраїнський конкурс дипломних проектів спеціалістів та 

магістерських дипломних робіт з технології машинобудування. 

Відповідальний : Ковалевський С.В., завідувач кафедри.  

Строки: 9-11 квітня 2014 року. 

1.3 Другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей “Обробка 

металів тиском“ та “Обладнання та технології пластичного формування конструкцій 

машинобудування“. 

Відповідальні :  Алієв І.С., завідувач кафедри; 

Лаптєв О.М., завідувач кафедри; 

Доброносов Ю.К., доцент кафедри. 

Строки: 14 - 17 квітня 2014 року. 

1.4 Щорічну науково-технічну конференцію професорсько-викладацького складу, 

наукових, інженерно-технічних працівників науково-дослідного сектору, магістрів, 

аспірантів, студентів та за участю представників підприємств і зацікавлених організацій. 

Відповідальний : Алієв І.С., проректор з наукової роботи  

та зовнішніх зв’язків. 

Строки: 14 - 18 квітня 2014 року.  

1.5 Всеукраінську науково–практичну конференцію „Педагогічний вектор 

розвитку фізичного виховання в Україні”. 

Відповідальний : Олійник О.М., завідувач кафедри.  

Строки: 16-17 квітня 2014 року. 

1.6 XVIІ Міжнародну науково-технічну конференцію „Досягнення і проблеми 

розвитку технологій і машин обробки тиском”, приурочену до 80- річчя ПАТ «НКМЗ». 

Відповідальні : Алієв І.С., завідувач кафедри; 

Доброносов Ю.К., доцент кафедри. 

Строки: 22 - 25 квітня 2014 року. 

 

 

 

 



 

 

 

2. Створити спільний оргкомітет по проведенню Днів науки. 

Відповідальний : Алієв І.С., проректор з наукової роботи 

та зовнішніх зв’язків. 

Строк: 14 березня 2014 року. 

3. Видати друковані праці за результатами заходів за рахунок оргвнесків учасників: 

3.1 Фахові збірники наукових праць “Обработка материалов давлением“,          

”Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем”, „Вісник ДДМА”. 

3.2 Збірники матеріалів конференцій по п. 1.3, 1.5, 11 дійсного наказу. 

Відповідальні по п.4.1, 4.2: Фесенко А.М., перший проректор, проректор 

з науково-педагогічної та методичної роботи; 

Алієв І.С., завідувач кафедри; 

Ковалевський С.В., завідувач кафедри; 

Ковальов В.Д., завідувач кафедри; 

Доброносов Ю.К., доцент кафедри._ 

4. Забезпечити прийом та поселення іногородніх учасників в гуртожитках академії. 

Відповідальний: Карнаух С.Г., проректор з науково-педагогічної, 

виховної роботи, економіки і соціального розвитку. 

5. Забезпечити технічне обладнання приміщень для роботи учасників заходів           

за заявками відповідальних за проведення. 

Відповідальний : Срибнік М.В., начальник відділу ТЗН. 

6. Роздрукувати грамоти та дипломи для заохочення переможців наукових заходів 

за поданням відповідальних за проведення заходів. 

Відповідальна : Боброва Н.В., начальник редакційно-видавничого відділу. 

7. Навчальному відділу академії спланувати заняття таким чином, щоб друга 

половина дня на період з 14 по 18 квітня 2014 року була вільною. 

Відповідальна : Сушко В.М., начальник відділу. 

8. Проводити підготовчу і організаційну роботу серед науково-педагогічних 

працівників, студентів, магістрів та аспірантів, органів студентського самоврядування з 

метою їх активної участі в проведенні Днів науки. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, 

голови науково-технічних рад факультетів, 

керівники підрозділів. 

Строки: 15 березня – 30 квітня 2014 року. 

9. Головному бухгалтеру Цюпі І.А. здійснити витрати на проведення Днів науки за 

рахунок внесків учасників відповідно до кошторису (додається). 

10. Враховуючи побажання і рекомендації постійних учасників конференції, 

провести на базі академії ХІІ міжнародну науково-технічну конференцію “Важке 

машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку”. 

Відповідальний : Ковальов В.Д., завідувач кафедри. 

Строки: 3 - 5 червня 2014 року. 

11. Науково-дослідному сектору скоординувати роботу кафедр, наукових 

підрозділів і забезпечити виконання всіх запланованих заходів на високому рівні. 

Відповідальна : Бєлицька О.Я., начальник НДСу. 

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з наукової          

роботи та зовнішніх зв’язків Алієва І.С. 

 

 
В.о. ректор а     В.А.Федорінов 

 


