
  

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Донбаська державна машинобудівна академія 

НАКАЗ 

  «07»  березня  2014 р.                       м. Краматорськ                               № 26 

    

  Про щорічну науково-технічну  

конференцію професорсько-

викладацького складу, аспірантів  

та студентів 

 

 

 

З метою підведення підсумків, вдосконалення організації, підвищення ефективності 
наукової діяльності, активізації участі науково-педагогічних працівників, студентів, 
магістрів та аспірантів у науковій роботі, виявлення обдарованих студентів, які мають 
перспективу творчого зростання, а також рекламування перспективних наукових розробок 
академії 
 

Н А К А З У Ю : 
 

1. В період з 14 по 18 квітня 2014 року в рамках Днів науки провести в академії 
ХХХVІ щорічну науково-технічну конференцію професорсько-викладацького складу, 
наукових, інженерно-технічних працівників науково-дослідного сектору, магістрів, 
аспірантів і студентів та за участю представників підприємств і зацікавлених організацій. 

2. Для підготовки і проведення конференції створити організаційний комітет у складі: 
 

Алієв І.С. - д-р техн. наук, професор, проректор з НДР та зовнішніх 
зв’язків - голова; 

 

Марков О.Є. - д-р техн. наук, доцент, професор кафедри “Обробка 
металів тиском” - заступник голови; 

 

члени оргкомітету, голови об’єднаних наукових семінарів: 

Заблоцький В.К. - д-р техн. наук, професор; 

Ковалевський С.В. - д-р техн. наук, професор; 

Мироненко Є.В. - д-р техн. наук, професор; 

Роганов Л.Л. - д-р техн. наук, професор; 

Тарасов О.Ф. - д-р техн. наук, професор; 
декани факультетів:  

Гринь О.Г. - канд. техн. наук, доцент;  

Красовський С.С. - канд. техн. наук, доцент;  

Подлєсний С.В. - канд. техн. наук, доцент.  

3. Затвердити секції на базі об’єднаних наукових семінарів: 
3.1 “Процеси і машини обробки тиском” (кафедри АММ, ОМТ, МПФ, ОПМ). 

Керівник секції – д-р техн. наук, професор Роганов Л.Л. 
Секретар – канд. техн. наук, доцент Пиц Я.Є. 

3.2 “Інформаційні технології, автоматизовані та електричні системи” (кафедри 
АВП, КІТ, ЕСА, ІСПР). 

Керівник секції – д-р техн. наук, професор Тарасов О.Ф. 
Секретар - канд. техн. наук, доцент Міхєєнко Д.Ю. 

3.3 “Менеджмент та економічний розвиток підприємств” (кафедри М, ЕП, Ф, ОіА, ЕТ). 
Керівник секції – д-р техн. наук, професор Мироненко Є.В. 
Секретар – канд. економ. наук, доцент Бурлуцька С.В. 

3.4 “Технологія, верстати і інструменти механічної обробки матеріалів” (кафедри 
ТМ, КМСІТ). 

Керівник секції – д-р техн. наук, професор Ковалевський С.В. 
Секретар – канд. техн. наук, ст. викладач Тулупов В.І.  

 
 



 
 
3.5 “Металознавство і новітні технології” (кафедри ЗВ, ТОЛВ). 

Керівник секції – д-р техн. наук, професор Заблоцький В.К. 
Секретар – канд. техн. наук, доцент Мінков О.М. 

4. Затвердити секції по кафедрах: 
4.1 Підйомно - транспортних машин (кафедра ПТМ, лабораторія технічної 

діагностики обладнання). 
Керівник секції – д-р техн. наук, професор Кассов В.Д. 
Секретар – асистент Єрмакова С.О. 

4.2 Хімії та охорони праці. 
Керівник секції – канд. хім. наук, професор Авдєєнко А.П. 
Секретар – канд. хім. наук, доцент Євграфова Н.І. 

4.3 Фізико-математичних наук (кафедри фізики, вищої та прикладної математики). 
Керівник секції – д-р фіз.-мат. наук, професор Тулупенко В.М. 
Секретар – ст. викладач Медвєдєва О.А. 

4.4 Технічної механіки, інженерної і комп’ютерної графіки. 
Керівник секції – канд. техн. наук, доцент Подлєсний С.В. 
Секретар – канд. техн. наук, ст. викладач Бусов В.Л. 

4.5 Українознавства і гуманітарної освіти.  
Керівник секції – канд. хім. наук, доцент Кудерська Т.В. 
Секретар – канд. педагог. наук, доцент  Медведєва І.М. 

4.6 Філософії та соціально-політичних наук. 
Керівник секції – д-р філ. наук, професор Лузан А.О. 
Секретар – канд. політ. наук, доцент Дементьєва В.В. 

4.7 Іноземних мов. 
Керівник секції – завідувач кафедри Коротенко Є.Д. 
Секретар – канд. педагог. наук, доцент Шевченко О.П. 

4.8 Фізичного виховання. 
Керівник секції – завідувач кафедри Олійник О.М. 
Секретар - канд. педагог. наук, доцент Долинний Ю.О. 
5. Керівникам секцій на базі об’єднаних наукових семінарів і по кафедрах: 

5.1 Провести попереднє заслуховування доповідей студентів. 
Строки: 7 - 11 квітня 2014 року. 

5.2 Заслухати найбільш значущі доповіді науково-педагогічних працівників на 
пленарному засіданні, а інші доповіді по секціях на кафедрах. 

5.3 Рекомендувати до опублікування кращі доповіді науковців у Віснику ДДМА, 
а кращі доповіді студентів - у Студентському віснику ДДМА.  

6. Для підготовки програми конференції, висвітлення ходу її роботи створити 
редакційну раду у складі: 

Медведєв В.С. – ст. викладач, головний редактор газети «Академія», голова; 
Лук’янчикова В.М. – спеціаліст НДСу, член ради. 

7. Організувати на кафедрах виставки досягнень у науковій діяльності. 
8. Головному редактору газети «Академія» організувати висвітлення експозицій 

кафедр на сторінках газети. 
9. Керівникам секцій представити до науково-дослідного сектору (кімн.1322) 

перелік доповідей для включення в програму конференції за формою (додається). 
Строк: 20 березня 2014 року. 

10. Редакційній раді розробити та представити голові оргкомітету Алієву І.С. на 
затвердження програму конференції. 

Строк: 7 квітня 2014 року. 
11. Оргкомітету конференції сповістити підприємства, навчальні заклади та інші 

зацікавлені організації про проведення конференції. 
12. Начальнику НДСу Бєлицькій О.Я. здійснити необхідні організаційні заходи 

щодо проведення конференції. 
13. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи та 

зовнішніх зв’язків Алієва І.С. 
 

В.о ректора      В.А.Федорінов 
 


