






 

 

              Додаток 1 до наказу № 65 а.-г. 

від «4 »  03     2019 р. 

 

Гірничий факультет 

 

Секція «Підземні гірничі роботи». Голова – проф., зав. каф. підземної розробки 

родовищ Бондаренко В.І. 

Секція «Відкриті гірничі роботи». Голова – проф., зав. каф. відкритих гірничих 

робіт Собко Б.Ю. 

Секція «Безпека праці». Голова – доц. каф. аерології та охорони праці 

Чеберячко С.І. 

Секція «Екологічні проблеми техногенно навантажених регіонів». Голова –  

зав. каф. екології Павличенко А. В. 

Секція «Транспортних систем і технологій». Голова – проф., зав. каф. 

транспортних систем і технологій Ширін Л.Н. 

Механіко-машинобудівний факультет 

 
Секція «Будівельна, теоретична та прикладна механіка». Голова – доц., зав. 

каф. будівельної, теоретичної та прикладної механіки Колосов Д.Л. 

Секція «Гірнича механіка». Голова – проф., зав. каф. гірничої механіки 

Самуся В.І. 

Секція «Гірничі машини». Голова – проф., зав. каф. гірничих машин та 

інжинірингу Заболотний К.С. 

Секція «Збагачення корисних копалин». Голова – доц., зав. каф. технологічного 

інжинірингу переробки матеріалів Левченко К.А. 

Секція «Автомобілі та автомобільне господарство». Голова – доц., зав. каф. 

автомобілів та автомобільного господарства Кравець В. В. 

Секція «Технологія гірничого машинобудування». Голова – проф., зав. каф. 

технології  машинобудування та матеріалознавства Проців В.В. 

Секція «Основи конструювання механізмів і машин». Голова – доц., зав каф. 

основ конструювання механізмів і машин Зіборов К.А. 

Секція «Управління на транспорті» . Голова – проф., зав. каф. управління на 

транспорті Таран І.О. 

Геологорозвідувальний факультет 

 
Секція «Геофізика». Голова – доц., зав. каф. геофізичних методів розвідки 

проф. Довбніч М.М. 

Секція «Технологія та техніка буріння свердловин». Голова – доц. каф. техніки 

розвідки родовищ корисних копалин Ігнатов А.О. 

Секція «Геоінформаційні системи». Голова – проф., зав. каф. геоінформаційних 

систем Бусигін Б.С. 

Секція «Геологія родовищ корисних копалин». Голова – доц., зав. каф. геології  

та  розвідки  родовищ  корисних  копалин Савчук В.В. 

Секція «Гідрогеологія». Голова – доц. каф. гідрогеології та інженерної геології 

Загриценко А.М. 



Секція «Математичні моделі в задачах в природничих науках». Голова – проф., 

зав. каф. вищої математики Сдвижкова О.О. 

Секція «Загальна геологія». Голова – доц., зав. каф. загальної та структурної 

геології Шевченко С. В.  

Секція «Хімії» . Голова – доц., зав. каф. хімії Свєткіна О.Ю. 

 

Факультет будівництва 

Секція «Будівництво і геомеханіка». Голова – проф., зав. каф. будівництва і 

геомеханіки Шашенко О.М. 

Секція «Геодезія і землекористування». Голова – к.т.н., в.о. зав. каф. геодезії 

Рябчій В.В. 

Секція «Маркшейдерська справа». Голова – проф., зав каф. маркшейдерії 

Кучин О.С. 

Секція «Фізика». Голова – проф., зав. каф. фізики Гаркуша І.П. 

 

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

 

Електротехнічний факультет 

 
Секція «Електропривод». Голова – доц., зав. каф. електричного  приводу 

Казачковський М.М 

Секція «Альтернативна енергетика». Голова – проф., зав. каф. відновлюваних 

джерел енергії Шкрабець Ф.П. 

Секція «Електротехніка та електромеханіка». Голова – проф. зав. каф. 

відновлюваних джерел енергії Шкрабець Ф.П. 

Секція «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні 

технології». Голова – проф., зав. каф. метрології та інформаційно-вимірювальних 

технологій Корсун В.І. 

Секція «Теоретична та прикладна електротехніка». Голова – проф. каф. 

метрології та інформаційно-вимірювальних технологій Хілов В.С. 

Секція «Електротехнічні комплекси та системи». Голова – проф. зав. каф. 

систем електропостачання Випанасенко С.І. 

Секція «Енергозбереження». Голова – проф. зав. каф. систем 

електропостачання Випанасенко С.І. 

Секція «Німецька мова». Голова – доц. каф. перекладу Кабаченко І.Л. 

Секція «Англійська мова». Голова – ст. викладач каф. перекладу  

Черкащенко О.М. 

 

Факультет інформаційних технологій 

 
Секція «Телекомунікаційні системи та мережі». Голова – проф., зав. каф. 

безпеки інформації та телекомунікацій Корнієнко В. І. 

Секція «Управління інформаційною безпекою». Голова – проф., зав. каф. 

безпеки інформації та телекомунікацій Корнієнко В. І. 

Секція «Системи технічного захисту інформації та автоматизація її обробки». 

Голова – проф., зав. каф. безпеки інформації та телекомунікацій Корнієнко В. І. 

Секція «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». Голова – проф., зав. 

каф. безпеки інформації та телекомунікацій Корнієнко В. І. 

Секція «Програмне забезпечення». Голова – проф., зав. каф. програмного 

забезпечення та комп’ютерних систем Удовик І.М. 



Секція «Системний аналіз та управління». Голова – проф., зав. каф. системного 

аналізу та управління Слєсарєв В.В. 

Секція «Автоматизація і комп’ютерні системи». Голова – проф., зав. каф. 

автоматизації та комп’ютерних систем Ткачов В.В. 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ 

Фінансово-економічний факультет 

Секція «Маркетинг». Голова – проф., зав. каф. маркетингу Решетілова Т.Б. 

Секція «Актуальні проблеми обліку, контролю та оподаткування». Голова – 

проф., зав. каф. обліку і аудиту Пашкевич М.С. 

Секція «Економічна кібернетика». Голова – проф., зав. каф. електронної 

економіки та  економічної  кібернетики Кочура Є.В. 

Секція «Економіка підприємства». Голова – проф., зав. каф. економіки 

підприємства Шаповал В.М. 

Секція «Проблеми і перспективи створення ефективного фінансового 

механізму». Голова – проф., зав. каф. економічного аналізу та фінансів  

Єрмошкіна О.В. 

Факультет менеджменту 

Секція «Прикладна економіка». Голова – проф., зав. каф. прикладної  

економіки та підприємництва Вагонова О.Г. 

Секція «Менеджмент сучасних підприємств». Голова – проф., зав. каф. 

менеджменту Швець В.Я. 

Секція «Сучасна економіка: проблеми теорії та практики». Голова – доц. каф. 

економічної  теорії  та  міжнародних економічних відносин Черкавська Т.М. 

Секція «Англійська мова» 

Підсекції: 

«Технічні науки». Голова – доц. каф. іноземних мов Ісакова М.Л. 

«Інформаційні технології». Голова – доц. каф. іноземних мов Зуєнок І.І. 

«Економічні науки». Голова – ст. викладач каф. іноземних мов Заїка Л.А. 

«Маркетинг». Голова – доц. каф. іноземних мов Швець О.Д. 

«Менеджмент». Голова – ст. викладач каф. іноземних мов Губкіна В.В. 

«Право». Голова – викладач каф. іноземних мов Нечай Н.М. 

Секція «Німецька мова». Голова – доц. каф. іноземних мов 

Яременко І.А. 

 

Юридичний факультет 

Секція «Трудове право та право соціального забезпечення». Голова – доц., зав. 

каф. цивільного,  господарського та екологічного  права Саксонов В.Б. 

Секція «Цивільне право та процес». Голова – доц., зав. каф. цивільного, 

господарського та екологічного права Саксонов В.Б. 

Секція «Господарське право та процес». Голова – доц. каф. цивільного, 

господарського та екологічного права Ільющенко Г.В. 

Секція «Енергетичне та транспортне право». Голова – доц. каф. цивільного, 

господарського та екологічного права Кострюков С.В. 

Секція «Кримінальнe право і кримінологія». Голова – проф. каф. публічного 

права Лень В.В. 

Секція «Філософія та культурологія». Голова – доц. каф. філософії і педагогіки 

Тарасова Н.Ю. 



Секція «Психологія та педагогіка вищої школи». Голова – доц. каф. філософії 

Пазиніч Ю.М. 

Секція «Історія України». Голова – проф. каф. історії та політичної теорії 

Ченцова Н.В. 

Секція «Політологія». Голова – доц. каф. історії та політичної теорії 

Зєнкін М.В. 

Секція «Українська мова». Голова – доц., зав. каф. історії та політичної теорії 

Первий Г.Н. 

Секція «Соціологія». Голова – доц. каф. історії та політичної теорії 

Колісник Л.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Додаток 2 до наказу № 65 а.-г. 

від «4 »  03     2019 р. 

 

 

 

Інформація до оргкомітету про роботу 

Секції (підсекції) _______________________________________________________ 

У роботі секції (підсекції) взяло участь _____________________________ осіб 

З них: студентів ____________ 

аспірантів _____________ 

викладачів _____________ 

наукових співробітників ________ 

аспірантів __________ 

На засідання секції (підсекції) був (була) запрошений (на) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________, який (яка) 

виступав (ла) перед учасниками з лекцією (повідомленням) 

на тему _____________________________________________________________ 

На секції (підсекції) заслухано _________________________ доповідей, з якими 

виступили _______________________ студентів інших вузів. Серед доповідачів 

________________________ студентів-дипломників. 

Секція (підсекція) рекомендує для заохочення таких авторів кращих 

доповідей (за порядком їх важливості) 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я та по 

батькові студента 

(повністю), група 

Тема доповіді 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Голова секції (підсекції) ________________________________________________ 

      (прізвище, ім'я та по батькові) 

 



                                             Додаток 3 до наказу № 65 а.-г. 

від «4 »  03     2019 р. 

ВИМОГИ 

до оформлення доповідей для публікації у збірнику 

студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки»  

 

Текст (українська, російська, англійська мови тощо) формату А4, включаючи графіки, 

таблиці та рисунки. 

Текст набирати в редакторі MS Word шрифтом Times New Roman, розмір шрифту – 14 pt. 

Інтервал між рядками – одинарний. Усі поля – по 20 мм. Вирівнювання тексту – по ширині. 

Формули повинні бути виконані в додатку Word «Equation». Відступ абзацу – 1,25 cм. Рисунки, 

таблиці і підписи до рисунків розташовують безпосередньо в тексті і поміщають у документ як 

об’єкти, якщо вони були зроблені в MS Excel та в інших додатках; таблиці і рисунки розміщують 

по центру. 

Заголовок – великими літерами, жирним шрифтом, вирівнювання по центру. 

Назва вищого навчального закладу – курсивом. 

ПІБ студента – жирним шрифтом. 

Науковий керівник – наукове звання, посада та ПІБ жирним шрифтом. 

Підписи до рисунків – вирівнювання по центру і без крапки. 

Список літератури – відповідно до діючих стандартів. 

Зразок 
ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЯК ЧЛЕНА СОТ 

ДВНЗ «Національний гірничий університет» 

 

Божко М.С. 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Крилова О.В. 

 

Зараз Україна активно веде переговори щодо вступу до СОТ, що є одним з ключових моментів у 

реалізації європейської інтеграційної стратегії держави і веде до утворення зони вільної торгівлі та митного 

союзу між Україною та ЄС. Однак однозначної думки щодо доцільності такого кроку в нашому суспільстві не 

спостерігається. Так, Президент України у своєму посланні до Верховної Ради України наголошує на 
необхідності вступу до СОТ у найближчий час для «зростання конкурентоспроможності економіки, її 

технічного та технологічного переоснащення, інноваційного розвитку, посилення ролі країни у сучасній 

міжнародній економічній системі» [1, с. 69].  

 

Приклади рисунків, формул: 

 
 

 
Початковий граф Довільне вершинне покриття Мінімальне вершинне покриття 

 

Рис. 1 Вершинне покриття графа 
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xSпxSшпxшxxOxOx mmmmmmM   ,   (1) 

 

де mxO1 – погрішність орієнтування першої сторони підземного полігонометричного ходу від першого стовбура; 

mxO2 – погрішність орієнтування першої сторони підземного полігонометричного ходу від другого стовбуру. 

 

Список літератури 

 

1. Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище 

України у 2002 році», розділ «Україна – СОТ: механізм та соціально-економічні наслідки співробітництва» // 

Економіст – 2003. – №5 – С. 63-70. 

2. Волощенко М.В. Термічна обробка високоміцного чавуну. – К.: Технічна література УССР, 1961. – 
265 с. 
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