Перелік запланованих наукових заходів на базі НТУ «Дніпровська політехніка» на 2019 рік
№

Назва заходу

Відповідальний за
проведення, адреса,
телефон,
e-mail

1

Семінар в рамках реалізації
Меморандума
про партнерство та співпрацю с
Головним управлінням
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області
Круглий стіл «Децентралізація
публічної влади та місцеве
самоврядування: стан, проблеми,
перспективи».

НТУ «Дніпровська
політехніка»,
Кафедра маркетингу,
ауд. 4/93
056 373 07 55
marketingkonf@gmail.com
НТУ «Дніпровська
політехніка»,
Кафедра прикладної
економіки, підприємництва та
публічного управління
kaf_PE_NMU@i.ua
+38(063)-526-40-27
НТУ «Дніпровська
пoлiтехнікa»,
Кафедра системного аналізу і
управління
Оргкомітет :
к.ф.-м.н.,доц. Коряшкіна Л.С.
аспірант Гаранжа Д.М.
студент гр. 124-17-2
Кравченко Б.

2

3

II Всеукраїнська Інтернетконференція здобувачів вищої
освіти і молодих учених
«Інформаційні технології: теорія і
практика»

Термін
Кількість
проведення учасників

І квартал
ІІ квартал
ІІІ квартал
ІV квартал

20 березня

Установи, що є
співорганізаторами заходу

Головне управління
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області

50

40

Дніпровська обласна асоціація органів
місцевого самоврядування
Дніпровський Центр розвитку місцевого
самоврядування

4 квітня

100

Міністерство освіти і науки України
Запорізький національний технічний
університет
Харківський національний університет
міського господарства ім. О.М. Бекетова

4

74-а науково-технічна
конференція «Тиждень
студентської науки»

5

XІV Міжнародний форум
студентів та молодих учених
«Розширюючи обрії»

6

Студентська науково-практична
Інтернет - конференція
«Розвиток фінансової системи
країни в умовах глобалізації»

НТУ «Дніпровська
політехніка»
Голова оргкомітету – Бешта
О.С, проректор з наукової
роботи.;
Заступники голови:
Лубенець Т.М., пров.інженер
НДЧ, тел.:373-08-24, e-mail –
lubenets.t.m@nmu.one ;
Попов Д.В., голова
студентського наукового
товариства.
НТУ «Дніпровська
політехніка»
кафедра іноземних мов
Зав. каф. іноземних мов
Кострицька С.І.,
nmu.forum.2019@gmail.com,
Kostrytskas@nmu.org.ua
Zuienok.I.I@nmu.one
НТУ
«Дніпровська політехніка»,
Навчально-науковий Інститут
економіки
Кафедра Економічного аналізу
і фінансів
Голова оргкомітету – Півняк
Геннадій Григорович, ректор
НТУ «Дніпровська
політехніка», академік НАН
України
Заступники голови:
Єрмошкіна Олена
Вячеславівна – д.е.н., проф.,

8-12 квітня

100

11-12 квітня

100

17-19 квітня

100

Міністерство освіти і науки України
Вища банківська школа у Вроцлаві
(Польща)
Сучасний коледж Бізнесу та Науки у
Султанаті Оман (Modern College of
Business and Science in the Sultanate
of Oman)
Engineering Consulting and Management
Office
(Берлін, Німеччина)
НУ «Львівська політехніка»

зав. каф. ЕАіФ НТУ
«Дніпровська політехніка»
Члени організаційного
комітету:
Швець Василь Якович - д.е.н.,
проф., директор Навчальнонаукового Інституту
економіки НТУ «Дніпровська
політехніка»
Штефан Форлич - д.е.н.,
ректор Вищої банківської
школи у Вроцлаві (Польща)
Алєксєєв Ігор Валентинович д.е.н., проф., зав. каф. фінансів
НУ "Львівська політехніка"
Десятнюк Оксана Миронівна д.е.н., проф. директор
Навчально-наукового
інституту інноваційних
освітніх технологій ТНЕУ
Арнольд Штейнгарц - голова
Engineering Consulting and
Management Office (Берлін,
Німеччина)
Відповідальні секретарі:
Крилова Олена Валер’янівна –
к.т.н., доц. каф. ЕАіФ НТУ
«Дніпровська політехніка»
Цуркан Ірина Миколаївна –
к.е.н., доц. каф. ЕАіФ НТУ
«Дніпровська політехніка»
Технічна підтримка:

Тернопільський національний
економічний університет
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»
(м. Дніпро)
Кафедра економічного аналізу і
фінансів

7

8

9

13-та міжнародна науковопрактична конференція молодих
учених, аспірантів та студентів
«Перспективи розвитку
будівельних геотехнологій»,
присвячена 120-й річниці НТУ
«Дніпровська політехніка»
Регіональний круглий стіл
«Макроекономічні чинники
формування національної моделі
менеджменту»

Міжнародна науково-практична
конференція «Публічне
управління та адміністрування в

Замковий Олександр Іванович
– ст викл. каф. ЕАіФ НТУ
«Дніпровська політехніка»
адреса: м.Дніпро, пр.-т
Д.Яворницького, 19,
тел. 373-07-97 e-mail:
nmu_eaif@i.ua
НТУ «Дніпровська
політехніка»
Кафедра будівництва,
геотехніки і геомеханіки,
тел..+38 056 3730769
НТУ «Дніпровська
політехніка»
Кафедра менеджменту
корп. 4, ауд. 53

НТУ «Дніпровська
політехніка»

19 квітня

40

24 квітня

40

24 квітня

70

ДВНЗ «ІДХТУ»,
ДДУВС,
НМетАУ,
університет ім. Альфреда Нобеля,
Університет митної справи та фінансів,
ДНУ ім. Гончара,
Дніпропетровська міська організація
роботодавців,
комітет з підтримки експорту
Регіональної ради підприємств у
Дніпропетровській області,
ПП «ІНТЕРФРАХТ»,
ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний
завод»,
Дніпропетровська торгово-промислова
палата,
ПАТ «Інтерпайп НТЗ»
Дніпровська обласна рада,
Дніпровська обласна асоціація органів
місцевого самоврядування,

умовах розширення
децентралізації та місцевого
самоврядування»

Кафедра прикладної
економіки, підприємництва та
публічного управління
kaf_PE_NMU@i.ua
+38(063)-526-40-27

10 Всеукраїнська науково-технічна
конференція студентів, аспірантів
і молодих вчених «Наукова весна
– 2019»

НТУ «Дніпровська
політехніка»
Рада молодих вчених;
Відповідальні секретарі:
голова РМВ – Деревягіна Н.І.
тел.:(056)47-07-11, внутр. 2-61,
e-mail –rmvnmu@gmail/com ,
natali.derev@gmail.com ;
заст.голови РМВ –
АдамчукА.А. тел.:(095)488-6951, e-mail –
a.a.adamchuk93@gmail.com ,
тел.: (056) 373-07-86
49005, м. Дніпро, пр.
Д.Яворницького, 19, корп.1/54,
1/136, 7/408
НТУ «Дніпровська
політехніка»,
кафедра основ конструювання
механізмів і машин,
кафедра технології гірничого
машинобудування,
кафедра автомобілів і
автомобільного господарства
ауд. 1/124,
т. 756-00-06, 756-00-71
ILL3@ukr.net

11 Сучасні інноваційні технології
підготовки інженерних кадрів для
гірничої промисловості і
транспорту (присв. 120 річчю
НТУ «Дніпровська політехніка».)

Дніпровська міська рада,
Дніпровський Центр розвитку місцевого
самоврядування
Малопольська школа публічного
адміністрування Краківського
економічного університету (Польща)
25-26 квітня

200

Рада молодих вчених
Дніпропетровської області,
НТУ «Дніпровська політехніка»,
Рада молодих вчених НТУ
«Дніпровська політехніка»

26-27 квітня

>50

МОН України,
НТУ «ДП»,
ГО «Освітній центр "Відкрите знання",
Група компаній «АСКОН-КР»
Актюбинский Державний Університет
ім. К. Жубанова (Казахстан)
VIT University, Індія
Учбовий центр «Інфотех»

12 Всеукраїнська щорічна наукова
міждисциплінарна конференція із
міжнародною участю: «О.П.
Блаватська та сучасність: духовні
аспекти сучасного
світорозуміння», присвячена 120
річчю НТУ «Дніпровська
політехніка».
13 Міжнародна конференція
"Эпштейновські читання "

14 XIII Міжнародна Науковопрактична «Українська школа
гірничої інженерії - 2019»
м. Бердянськ

Verner.i.v@nmu.one
НТУ «Дніпровська
політехніка»
Кафедра філософії і педагогіки
ауд.1/113;1/117; 1/119;1/120
т.0562470211
т.0503611100
Shabanova.Yu@nmu.one
jshabanova@ukr.net

8 травня

100

МОН України;
Полтавський національний технічний
університет імені Ю. Кондратюка;
НУ «Львівська політехніка»;
ДНУ імені О.Гончара

НТУ «Дніпровська
політехніка»
Кафедра техніки розвідки
родовищ корисних копалин
0679180148,

15-18 травня

50

Державна служба геології та надр
України

НТУ «Дніпровська
політехніка»,
зав. каф. ПРР проф.
Бондаренко В.І.,
тел. +38(056)374-21-84,
+38(0562) 47-14-72,
+38(0562) 46-90-47,
schoolundmin@gmail.com

2-6 вересня

110
учасників

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України,
Міністерство освіти і науки України,
Національна академія наук України,
ДВГРС у вугільній промисловості
України,
ТОВ «ДТЕК Енерго»
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ТОВ
«ДТЕК Добропіллявугілля»,
АТ «Шахтоуправління «Обуховская»
(Росія),
Компанія «Corum Group»
ДП «Львіввугілля»,
ДП «Мирноградвугілля»,
ДП «Селидіввугілля»,
ДП «НТЦ «Вуглеіновація»,
ПАТ «Дніпропетровський агрегатний
завод»,

15 Міжнародна науково-технічна
конференція «Форум гірників 2019»

16 Всеукраїнська науково-технічна
конференція студентів, аспірантів
і молодих учених «Молодь: наука
та інновації»

НТУ «Дніпровська
політехніка»
Секретаріат оргкомітету
форуму:
Терещук Євгенія Євгенівна
Відділ міжнародних зв’язків
просп. Д. Яворницького, 19,
кор.4, к. 31/1
49005, м. Дніпро, Україна
тел./факс: (0562) 47-07-66;
(0562) 47-13-72
е-mail: tereschuke@nmu.org.ua
НТУ «Дніпровська
політехніка»,
Рада молодих вчених
заст. голови Дороніна Марина
Анатоліївна
тел.: (056) 373-07-86
Секції:
1. Технології видобутку корисних
копалин
(проф. Бондаренко В.І.
т. (056) 756 00 47

26-27 вересня

200

Листопад

150

ЗДНПЦ «Геомеханіка»,
ОО «Асоціація вугільних підприємств»,
ПАТ «ДТЕК Октябрьская ЦЗФ»,
ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ»,
Філіал «ЦЗФ Павлоградська»,
ТОВ «ЦЗФ Курахівська»,
ТОВ «Мокрянський кам’яний кар’єр
№3»,
ПАТ «Новополтавський кам’яний
кар’єр»,
ТОВ «Укрспецналадка»
ТОВ НПП «Стандарт», ТОВ
«Техпоставка».
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України,
Дніпропетровська обласна
адміністрація, ДТЕК ЕНЕРГО,
«Павлоградський хімічний завод»,
Полтавський ГЗК, Криворізький техн.
Університет, ІГТМ, ПРАТ, «Веско»,
ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр»,
Казахський НТУ, ЖТІ,
ТОВ «Мотронівський ГЗК»
Міністерство освіти і науки України,
Інститут модернізації змісту освіти,
Рада молодих вчених Дніпропетровської
області,
Рада молодих вчених НТУ
«Дніпровська політехніка»

e-mail:
rrkk.prm@gmail.com )
2.Збагачення корисних копалин
(проф. Левченко К.А
(0562) 447-15-22;
e-mail:
Levcenko.nmu@gmail.com )
3.Технології машинобудування
4. Гірнича механіка
5.Автомобільний транспорт
(доц. Федоряченко С. О.
тел. (056) 373-07-01,
e-mail:
auto.nmu@gmail.com )
6. Геодезія та землеустрій
7. Геомеханіка
(проф. Гапєєв С. М.
тел. (056) 373-07-69
e-mail:
sgm@sgm.org.ua )
8. Геологія
9. Безпека праці
10. Екологічні проблеми регіону
11. Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
12. Автоматизація та інформаційні
технології
13. Метрологія, інформаційновимірювальна
техніка
14. Економіка і управління у
промисловості
15. Гуманітарні проблеми освіти
16. Гірничі машини

17 Інтернет- конференція для
студентів, аспірантів та молодих
вчених «Облік, аудит та соціальна
економіка: теоретичні підходи та
практичні аспекти»

НТУ «Дніпровська
політехніка»
Кафедра обліку і аудиту,
к.е.н., доц. Шишкова Н.Л.
т.7560958

6-7
листопада

30

Дніпропетровська Торгово-промислова
Палата

18 Регіональний круглий стіл
«Менеджмент як інструмент
вирішення проблем сучасності»

НТУ «Дніпровська
політехніка»
Кафедра менеджменту
корп. 4, ауд. 53

19 Міжнародна науково-практична
конференція
«Енергозбереження та
енергоефективність – 2019»

НТУ «Дніпровська
політехніка»
Інститут електроенергетики

21-22
листопада

20 Міжнародна конференція
"Проблеми використання
інформаційних технологій в
науці, освіті та промисловості"

НТУ «Дніпровська
політехніка»,
кафедра автоматизації та
комп’ютерних систем,
кафедра програмного
забезпечення комп’ютерних
систем
НТУ «Дніпровська
політехніка»,
Кафедра маркетингу,

21 листопада

21 XV міжнародна науковопрактична конференція студентів

7 листопада

грудень

40

до 50

140

ДВНЗ «ІДХТУ»,
ДДУВС,
НМетАУ,
університет ім. Альфреда Нобеля,
університет митної справи та фінансів,
ДНУ ім. Гончара,
Дніпропетровська міська організація
роботодавців,
комітет з підтримки експорту
Регіональної ради підприємств у
Дніпропетровській області,
ПП «ІНТЕРФРАХТ»,
ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний
завод»,
Дніпропетровська торгово-промислова
палата,
ПАТ «Інтерпайп»
МОН України,
НАН України,
Вроцлавський технічний університет,
Ройтлінгенський технічний університет,
Регіональний контактний пункт
HORIZON 2020 «Безпечна, чиста та
ефективна енергетика»

ВГО «Українська асоціація маркетингу»

та молодих вчених «Majesty of
Marketing»

ауд. 4/93
056 373 07 55
marketingkonf@gmail.com

