
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

НАКАЗ 
РЗ -Д-*. • ЛЩ1 

Про проведення науково-технічної конференції 
«Тиждень студентської науки» 

З метою залучення студентської молоді до участі у науково-дослідній роботі та 
популяризації наукових досягнень 

НАКАЗУЮ: 

1.Провести «Тиждень студентської науки» з 13 по 17 квітня 2020 р. 
2.Згідно програми «Тижня студентської науки» провести 75 студентську 

науково-технічну конференцію. 
3.Затвердити оргкомітет по проведенню «Тижня студентської науки» у складі: 

Бешта О. С. - голова оргкомітету, проректор з наукової роботи; 
Лубенець Т.М. - заступник голови, провідний інженер науково-дослідної 
частини; 
Попов Д.В - заступник голови, голова студентського наукового 
товариства, ст. гр. 184-18ск-2. 

Члени оргкомітету: 
Бородай В А . - заступник декана електротехнічного факультету; 
Алексєєв М.О. - декан факультету інформаційних технологій; 
Грибіненко О. М. - декан фінансово-економічного факультету; 
Бардась А. В. - декан факультету менеджменту; 
Яворський А.В. - заступник директора інституту 

природокористування; 
Загриценко А. М. - заступник декана геологорозвідувального 

факультету; 
Білан ЩВ. - заступник декана факультету будівництва; 
Грищак В. - директор ННІ гуманітарних і соціальних наук; 
Твердохліб О.М - заступник декана механіко-машинобудівного 

факультету. 
4. Створити секції відповідно додатку 1. 
5. Провести засідання секцій (підсекцій) у період з 13 по 17 квітня 2020 р. 
6. Головам секцій (підсекцій): 



- забезпечити ретельний відбір доповідей, що подаються на конференцію, і 
звернути увагу на їх якість. Кожна доповідь обов'язково повинна відображати 
елементи самостійної творчості студентів; 

- до 22 травня 2020 р. подати до НДЧ Лубенець Т.М. (кім. 4/35, тел. 373-08-
24) на е-шаіі: ІиЬепеІзД .т@пти.опе інформацію про результати засідання секцій 
(підсекцій) (додаток 2); 

- д о 19 червня 2020 р. подати до НДЧ Лубенець Т.М. (кім. 4/35, тел. 373-08-24) 
доповіді студентів в електронному вигляді (оформлені згідно з додатком 3) для 
видання збірки матеріалів конференції (збірник доповідей буде опубліковано на сайті 
«Наука» Ьцр://5сіепсе.пти.ог^.иа/иа/соп1'егепсе5/\уеек оі' 5Шсі зсіепсе.рЬр); 

- організувати для учасників конференції зустрічі з провідними вченими та 
виробничниками, дні відкритих дверей кафедр та лабораторій; 

7. Відповідальність за проведення «Тижня студентської науки» покласти на 
деканів факультетів; 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи 
Бешту О.С. 



Проект наказу вносить: 

Проректор з наукової роботи 

Погоджено: 

Перший проректор 

Головний бухгалтер 

Начальник відділу кадрів 

Юрисконсульт 1 категорії 

Завідувач канцелярії 

О.С. Бешта 

О.О. Азюковський 

Л.Г. Сядро 

0 . 0 . Лабза 

К.В. Михайлова 

Л.П. Лупацій 


