
ПРОТОКОЛ 4
засідання науково-технічної ради ДонНУЕТ

19.12.2019 р. Присутні: 9 осіб із 12 загального
м. Кривий Ріг складу Науково-технічної ради

(реєстраційний аркуш додається)
Голова засідання - Т.В.Кожухова

Порядок денний
1. Затвердження плану роботи міжгалузевої науково-дослідної 

лабораторії «Історико-філософські, правові та лінгвокультурні аспекти 
розвитку сучасного суспільства» (керівник - канд. іст. наук, доцент Романуха
О.М.).

Доповідач: Романуха О.М.
2. Затвердження плану наукової діяльності ДонНУЕТ на 2020 рік.
Доповідач: Кожухова Т.В.
3. Про рекомендацію до друку наукових видань ДонНУЕТ.
Доповідач: Кожухова Т.В.
4. Про рекомендацію до друку колективної монографії.
Доповідач: Кожухова Т.В.

1. СЛУХАЛИ: доповідь Романухи О.М. про план роботи міжгалузевої 
науково-дослідної лабораторії «Історико-філософські, правові та 
лінгвокультурні аспекти розвитку сучасного суспільства» (доповідь 
додається).

УХВАЛИЛИ:
Затвердити план роботи міжгалузевої науково-дослідної лабораторії 

«Історико-філософські, правові та лінгвокультурні аспекти розвитку 
сучасного суспільства».

Результати голосування щодо затвердження плану роботи міжгалузевої 
науково-дослідної лабораторії «Історико-філософські, правові та 
лінгвокультурні аспекти розвитку сучасного суспільства»:

«за» - 9;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.
2. СЛУХАЛИ: доповідь голови Науково-технічної ради ДонНУЕТ 

Кожухової Т.В. про план наукової діяльності ДонНУЕТ на 2020 рік (доповідь 
додається).

УХВАЛИЛИ:
Затвердити план наукової діяльності ДонНУЕТ на 2020 рік.
Результати голосування щодо затвердження план наукової діяльності 

ДонНУЕТ на 2020 рік:
«за» - 9;
«проти» - немає;



«утримались» - немає.
3. СЛУХАЛИ: інформацію голови Науково-технічної ради ДонНУЕТ 

Кожухової Т.В. про рекомендацію до друку наукових журналів ДонНУЕТ 
«Вісник ДонНУЕТ», «Торгівля і ринок», «Інтелект. Особистість. 
Цивілізація», «Обладнання та технології харчових виробництв» (доповідь 
додається).

УХВАЛИЛИ:
Наукові журнали «Вісник ДонНУЕТ» № 6(71), 2019 р., «Торгівля і 

ринок» № 46 (2), 2019 р., «Інтелект. Особистість. Цивілізація» № 119, 2019 р., 
«Обладнання та технології харчових виробництв» № 39, 2019 р. Донецького 
національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган- 
Барановського такими, що відповідають встановленим вимогам та 
рекомендувати до друку.

Результати голосування щодо рекомендації до друку наукових видань 
ДонНУЕТ:

«за» - 9;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

4. СЛУХАЛИ: інформацію голови Науково-технічної ради ДонНУЕТ 
Кожухової Т.В. про рекомендацію до друку колективної монографії кафедри 
загально інженерних дисциплін «Цифрові системи інтелектуального 
управління підприємствами промислового комплексу регіону» (рецензенти -  
д.е.н., доцент Горіна Г.О., завідувач кафедри туризму та країнознавства 
ДонНУЕТ, д.е.н., професор Варава Л.М., завідувач кафедри менеджменту і 
ринкових відносин Криворізького національного університету, д.е.н., 
професор Тушко С.В., КЕІ ДВН «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (доповідь 
додається).

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку колективну монографію кафедри 

загальноінженерних дисциплін та обладнання «Цифрові системи 
інтелектуального управління підприємствами промислового комплексу 
регіону»

Результати голосування щодо рекомендації до друку наукових видань 
ДонНУЕТ:

«за» - 9;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Голова Науково-технічної ради Т.В.Кожухова


