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ДОННУЕТу відбувся

Конкурс-захист наукових робіт



Квітень 2021р. на базі 
ДОННУЕТу відбувся

Конкурс-захист наукових робіт



Викладачі Воробйова М.О. та Горбань К.В.

V Всеукраїнська науково-практична інтернет-
конференція «Foreign languages of XXI century: 

professional communications and dialogue of 
cultures» на базі ДОННУЕТу

Тема: «Бізнес-планування в 
сучасних умовах, як інструмент 

управління малими та середніми 
підприємствами»

В жовтні 2020 р. відбулася



Керівник Приступа І.В. студенти групи ЕМ-17 1/9 
Мельник В.О., Михайленко М. В., Васильчук О.В.

Х студенська науково-практична 
конференція «Визначенні досягнення у науці 
та техніці / Significant achievements in science 

and technology»

Теми: «Енергозаощадні технології одержання
низьких температур» та «Использование 
нетрадиционных источников энергии в 

холодильных машинах»

21.04.2021 р. відбулася



27-29 квітня 2021 р.

на базі  Криворізького національного університету 

відбулася конференція



Студенти групи ГМ-18 1/9 Богуненко В., Смагін Р. 

отримали диплом І ступеня

з роботою на тему: «Аналіз ефективності технологічних 

процесів різних типів полірування деталей 

машинобудування» 

Наукові керівники: Зельцер О.А. Новікова Л.І. 



Студент групи ПТ-18 1/9 Казак О.

отримав диплом І ступеня

з роботою на тему: «Розвиток машинобудування в 

Україні» 

Науковий керівник: Руденко Н.І. 



Викладач Приступа І.В. 



Викладач Жукова Д.О



25.02.2021р пройшов ІІІ тур Міжрегіональної науково-творчої очно-

заочної конференції «Україна єдина – творчість молодих» на базі  

Криворізького Будівельного коледжу.

Керівник: Зельцер О.А. студенти Богуненко В., Смагін Р. із роботою на 

тему:  «Реконструкції промислових галузей України: проблеми та 

шляхи вирішення» -

Посіли 2 місце



25.02.2021р пройшов ІІІ тур Міжрегіональної науково-творчої очно-

заочної конференції «Україна єдина – творчість молодих» на базі  

Криворізького Будівельного коледжу.

Керівник: Федосєєнко О.О. студент Соломченко А. із роботою на тему:  
«Використання альтернативних джерел енергії»

Посів 3 місце



27.04.2021р. Відбулася   регіональна науково-практична конференція 

«Прогресивні технології у машинобудуванні» на базі  «Гірничо-

електромеханічний фаховий коледж Криворізького національного 

університету»

Науковий керівник: Іванова Л. В.

студент групи ПТ-20 1/9 Немеш Данило із роботою на тему 

«Особливості практичного та ігрового інтелекту» посів 3 місце


