МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»
НАКАЗ
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Про організацію проведення в університеті
наукових конференцій і семінарів у 2016 році
Згідно з планом підготовки та проведення наукових конференцій і семінарів
професорсько-викладацького складу та курсантів, а також з метою обміну досвідом та
результатами наукових розробок і досліджень, підвищення рівня підготовки дисертаційних
робіт докторантів та аспірантів, залучення до наукових досліджень курсантів,
НАКАЗУЮ:
1. Провести у 2016 році в університеті наукові конференції:
1.1. Міжнародну науково-технічну конференцію «Морський та річковий транспорт:
експлуатація
і
ремонт», 17-18 березня, відповідальний за проведення декан
судномеханічного факультету Колегаєв М.О.
1.2. Міжнародний форум «Освіта, підготовка та працевлаштування моряків», 20-21 квітня,
голова організаційного комітету ректор ОНМА Міюсов М.В..
1.3. Конференцію «Економіка та менеджмент морського та річкового транспорту»,
25 травня, відповідальний за проведення директор АМІ Лисий О.П.
1.4.
Науково-технічну конференцію «Телекоммунікації та радіотехніка морської і
річкової інфраструктури» - 27-28 жовтня, відповідальні за проведення декан факультету
електромеханіки і радіоелектроніки Луковцев В.С., зав. кафедрою морського радіозв’язку
Кошевий В.М.
1.5. Науково-технічну конференцію «Суднові комп'ютерні інтегровані технології», 9-10
листопада, відповідальний за проведення декан факультету автоматики Кар'янський С.А.
1.6. Науково-теоретичну конференцію «Транспортні технології (морський та річковий
флот): інфраструктура, судноплавство, перевезення, автоматизація» - 16-17 листопада,
відповідальні за проведення декани факультетів судноводіння Цимбал М.М., морських
перевезень та технологій Ворохобін І.І.
1.7. Науково-методичну конференцію молодих вчених «Актуальні проблеми суднової
електроенергетики, електротехніки і радіотехніки», 29-30 листопада, відповідальні за
проведення декан факультету електромеханіки і радіоелектроніки Луковцев В.С.,
зав. кафедрою морського радіозв’язку Кошевий В.М.
1.8. Наукову конференцію «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів
транспорту», 08 грудня, відповідальна за проведення директор ДМІ Ярмоленко М.І.
1.9. XI Міжнародну науково-практичну конференцію: «Міжнародне право та менеджмент:
еволюція та сучасність», 15-16 грудня, відповідальна за проведення декан факультету
МП і М Голікова М.В.
1.10. Науково-технічну конференцію молодих вчених «Суднова енергетика: технічні засоби
та автоматизація», 21 грудня, відповідальні за проведення декани судномеханічного
факультету Колегаєв М.О., факультету автоматики Кар’янський С.А..
2. Для підготовки конференцій відповідальним за проведення сформувати організаційні
комітети, скласти програми і за місяць до початку роботи конференцій розіслати
запрошення усім зацікавленим організаціям.
3. Завідуючому відділом докторантури та аспірантури Волкову О.М.. забезпечити участь в
роботі конференцій докторантів та аспірантів університету.

4. Деканам факультетів Цимбалу М.М., Ворохобіну І.І., Колегаєву М.О., Кар’янському
С.А., Луковцеву В.С., Голіковій М.В., директору ДМІ Ярмоленко М.І., директору АМІ
Лисому О.П., начальнику Морехідного коледжу технічного флоту Опаріну А.В.,
начальнику Морехідного училища ім. О.І. Марінеско Сабурову О.І. забезпечити участь у
роботі конференцій науково-педагогічних та педагогічних працівників, курсантів і
студентів.
5. Начальнику відділу ТНЗ Голобородько О.І. забезпечити виготовлення програм та випуск
матеріалів конференцій.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи Голікова В.А.
Ректор
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