Перелік запланованих наукових заходів на базі НТУ «Дніпровська політехніка» на 2021 рік
№

Назва заходу

Відповідальний за проведення,
адреса, телефон,
e-mail

Термін
проведення

Кількість
учасників

1

Симпозіум «Назустріч
викликам сьогодення:
забезпечення якості мовної
освіти в умовах змішаного
навчання»
Англійською мовою
Meeting Challenges of Today:
Quality Assurance of Blended
Language Teaching/Learning
(онлайн ZOOM)
Міжнародна науковопрактична інтернетконференція «Правова освіта
та наука в умовах
євроінтеграції»

НТУ «ДП»,
Кафедра іноземних мов.
Відповідальні за проведення:
зав. каф. іноземних мов, проф. С.І.
Кострицька,
Kostrytska.S.I@nmu.one
доц. Зуєнок І.І.,
доц. Ісакова М.Л.
isakova.m.l@nmu.one

12 березня

100

НТУ «ДП»,
ННІ соціальних та гуманітарних
наук
Голова орг.комітету – Грищак С.В.
konfpolitech@i.ua

18 березня

НТУ «ДП»,
кафедра системного аналізу і
управління
відповідальний
– Ус С.А.,
0684135041,
us.s.a@nmu.one

17-19 березеня

2

3

ІV Всеукраїнська інтернетконференція здобувачів вищої
освіти та молодих вчених
«Інформаційні технології:
теорія і практика»

100

Установи, що є співорганізаторами
заходу
Чернівецький національний
університет імені Ю. Федьковича,
Факультет іноземних мов, Кафедра
іноземних мов для природничих
факультетів;
Криворізький національний
університет, Кафедра іноземних мов;
TESOL- Ukraine

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія
адвокатури Дніпропетровської
області;
Запорізький національний
університет;
Wyzsza Szkola Humanitas (Польща)
Національний ТУ «Дніпровська
політехніка», кафедра системного
аналізу і управління
Харківський національний
університет міського господарства ім.
О.М. Бекетова, кафедра прикладної
математики і інформаційних
технологій;
Запорізький національний технічний

4

Круглий стіл «Трансформація
менеджменту як відповідь на
виклики пандемії»

НТУ «ДП»,
кафедра менеджменту

15 квітня

50

5

76 науково-технічна
конференція «Тиждень
студентської науки»

12-16 квітня

100

6

XVI Міжнародний форум
студентів та молодих учених
«Розширюючи обрії»

20-21 квітня

100

7

ХІХ Всеукраїнської науковотехнічної конференції
«ПОТУРАЇВСЬКІ
ЧИТАННЯ»

НТУ «ДП»
Голова оргкомітету – Бешта О.С.,
проректор з наукової роботи.;
Заступники голови –
Нікітенко І.С., заст.нач. НДЧ.
Відповідальний секретар Лубенець Т.М., пров.інженер НДЧ
(4/49), тел.: 3-97, e-mail:
lubenets.t.m@nmu.one ;
НТУ «ДП»
кафедра іноземних мов
Зав. каф. іноземних мов
Кострицька С.І.,
Kostrytskas@nmu.org.ua
https://im.nmu.org.ua/ua/forum/foru
m.php
НТУ «ДП»,
пр. Д. Яворницького, 19
ауд. 2/15
кафедра інжинірингу та дизайну в
машинобудуванні

22 квітня

50

університет,
кафедра системного аналізу та
обчислювальної математики,
кафедра захисту інформації;
Громадська організація «Системні
дослідження»
Дніпровська міська організація
роботодавців,
Корпорація «Перспектива»

Інститут геотехнічної механіки
ім. М.С. Полякова НАН України

8

Сучасні інноваційні технології
підготовки інженерних кадрів
для гірничої промисловості і
транспорту

antsyferov.o.v@nmu.one
НТУ «ДП»,
Д.Яворницького, 19, ауд. 1/124, т.
756-00-06, 756-00-71
ILL3@ukr.net
Verner.i.v@nmu.one

9

Міжнародна науковопрактична конференція –
Сучасне підприємництво:
проблеми теорії та практики

10

11

23-24 квітня

>50

НТУ «ДП»
кафедра прикладної економіки,
підприємництва та публічного
управління

квітень травень

100

Духовні аспекти
сучасного світорозуміння.
О.П. Блаватська та
сучасність

НТУ «ДП»,
49005, м.Дніпро,
просп. Д. Яворницького, 19,
проф. Шабанова Ю.О.,
т. (056) 746-11-83-,
jshabanova@ukr.net

8 травня

80

XV Міжнародна Науковопрактична конференція

НТУ «ДП»,
зав. каф. ГІО проф.

6-10 вересня
(у м.Бердянськ)

110

МОН України,
НТУ «ДП»,
ГО «Освітній центр "Відкрите
знання",
Актюбинский Державний Університет
ім. К. Жубанова (Казахстан)
VIT University, Індія
Учбовий центр «Інфотех»
Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«дніпровська політехніка»
Дніпропетровська обласна рада
Дніпропетровська торговопромислова палата
Головне управління статистики у
дніпропетровській області
Вроцлавська політехніка (Польща)
Економічний університет м. Катовіце
(Польща)
Краківський економічний університет
Міністерство освіти і науки України;
Музейний центр О.П. Блаватської та ії
родини;
Дніпропетровського історичного
музею ім Д.І. Яворницького;
Інститут Світової культури (Санта
Барбара, США)
Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України,

«Українська школа гірничої
інженерії - 2021»

Бондаренко В.І., пр. Д.
Яворницького 19, тел. +38(056)
374-21-84, +38(0562) 47-14-72,
+38(0562) 46-90-47,
schoolundmin@gmail.com

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»,
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».

12

Міжнародна науково-технічна
конференція «Український
гірничий форум - 2021»

НТУ «ДП»
Секретаріат оргкомітету:
Терещук Євгенія Євгенівна
Відділ міжнародних зв’язків
просп. Д. Яворницького, 19, кор. 4,
к. 31/1
49005, м. Дніпро, Україна
тел./факс: (056)746-14-96
е-mail: Tereshchuk.E.E@nmu.one

жовтень

200

Міністерство освіти і науки України,
ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти»,
Комітет Верховної Ради України з
питань паливно-енергетичного
комплексу, ядерної політики та
ядерної безпеки,
Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України,
Технічний університет «Фрайберзька
гірнича академія» (ФРН),
Бранденбурзький технічний
університет (ФРН),
Есслінгенський університет
прикладних наук (ФРН),
Монтан-університет Леобен
(Австралія),
НТУ «Дніпровська політехніка»,
Науково-технічний університет
«Краківська гірничо-металургійна
академія» (Польща),
Вроцлавський технічний університет
(Польща),
Головний інститут гірництва
(Катовіце, Польща)
ПрАТ «Донецьксталь» Металургійний завод»,
Приватна вертикально-інтегрована
енергетична компанія України
«ДТЕК»,

13

Всеукраїнська науковотехнічна конференція
студентів, аспірантів і молодих
учених «Молодь: наука та
інновації»

НТУ «ДП»,
49005, м. Дніпро,
просп. Д. Яворницького, 19,
голова Ради молодих вчених:
Деревягіна Наталія Іванівна
тел.: (095) 361-68-09
e-mail: natali.derev@gmail.com

11-12
листопада

150

14

Міжнародна науковопрактична конференція
Євромови 2021: інновації та

НТУ «ДП»
Доцент Бердник Л.В.
Дніпро, просп. Д.Яворницького 19,

листопад

130

Інститут гірничої та металургійної
електроенергетики МОН України і
НАН України,
Університет Лаваль (Колгарі, Канада),
Казахський національний
дослідницький технічний університет
ім. К.І.Сатпаєва (Алмати, Казахстан)
Навоїйський державний гірничий
інститут (Узбекистан),
Інститут фізики гірничих процесів
НАН України
Національна академія наук України,
Національне агентство України з
питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів,
НАК «Нафтогаз України»
Державне підприємство «Наукововиробниче об'єднання
«Павлоградський хімічний завод».
Міністерство освіти і науки України,
ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти»,
Рада молодих вчених
Дніпропетровської області,
НТУ «Дніпровська політехніка»,
Рада молодих вчених
НТУ«Дніпровська політехніка»
Кафедра перекладу НТУ «ДП»,
кафедра іноземних мов УДХТУ,
Компанія «Лінгвіст», ТОВ «ІнТекст»

розвиток
15

Сучасне буття філоcофії.
До Міжнародного Дня
філософії (ЮНЕСКО)

16

Міжнародна науковопрактична конференція –
Публічне управління та
адміністрування в умовах
розширення децентралізації та
місцевого самоврядування

17

XVI Міжнародна конференція
з проблем використання
інформаційних технологій в
освіті, науці та промисловості

Кафедра перекладу
0679681826 / 0684050593
НТУ «ДП»,
49005, м.Дніпро,
просп. Д. Яворницького, 19,
кафедра філософії і педагогіки,
проф. Шабанова Ю.О.,
т. (056) 746-11-83,
jshabanova@ukr.net

26 листопада

100

НТУ «ДП»,
кафедра прикладної економіки,
підприємництва та публічного
управління

листопад грудень

100

НТУ «ДП»,
Факультет ФІТ,
кафедра програмного
забезпечення комп'ютерних
систем
49005, м.Дніпро,
пр.Д.Яворницкого, 19,

15-17 грудня

80

Міністерство освіти і науки України;
Дніпровський національний
університет
ім. О. Гончара;
Дніпровський національний
університет
залізничного транспорту ім. академіка
В. Лазаряна
Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровська обласна рада
Дніпропетровська обласна асоціація
органів місцевого самоврядування
Дніпровська міська рада
Дніпровський Центр розвитку
місцевого самоврядування
Краківський економічний університет
«Малопольська школа публічного
адміністрування» (Польща)
Вроцлавська політехніка (Польща)
Економічний університет м. Катовіце
(Польща)
Міністерство освіти і науки України,
НТУ «Дніпровська політехніка»,
Ройтлінгенський університет техніки
та економіки (Німеччина),
Еслінгенський університет
прикладних наук
(Німеччина),

кор. 3, кімн. 25
д.т.н., проф. Мещеряков Л.І.
0950020687
е-mail Meshcheriakov.l.i@nmu.one

Технічний університет Фрайберзька
гірнича академія (Німеччина),
Університет Кобленц-Ландау
(Німеччина),
Краківська гірничо-металургійна
академія (Польща),
Вроцлавський технічний університет
(Польща),
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара,
ДКХ «Дніпровський машинобудівний
завод»,
Міжнародна науково-промислова
корпорація «ВЕСТА»,
ДАТ «КБ Дніпровське

