УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНАЦОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(ЗНТУ)

НАКАЗ
12 червня

2017 р.

№

285

Про новий склад експертної комісії
ЗНТУ для здійснення експертизи
матеріалів до опублікування
Відповідно до статті 9 Закону України «Про державну таємницю» від
21.01.1994 р. № 3855-ХІІ, Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про державну таємницю» від 21.09.1999 р. № 1079-ХІV, Постанови
Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 р. № 1893 «Про затвердження
Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ,
видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову
інформацію», Наказу Голови Служби Безпеки України від 12.08.2005 р. № 440
«Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» та в
зв’язку з кадровими і структурними змінами
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити новий склад експертної комісії університету для здійснення
експертизи матеріалів до опублікування (Додаток 1 на 2 арк.)
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2. Для здійснення експертизи секретарю експертної комісії ВАСЬКО І.В.
(патентно-інформаційний відділ, аудиторія 36, адмін. корпус, тел. 3-43)
подаються наступні документи:
а) матеріали, які підлягють аекспертизі, у друкованому вигляді в 1
примірнику з підписами авторів;
б) експертний висновок у 2 примірниках, з підписом завідувача кафедри
та підписом експерта на одному примірнику – екземплярі ЗНТУ (Додаток 2);
в) відомості про авторів, де планується публікація, тематика публікації
(Додаток 3).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з
наукової роботи, професора НАУМИКА В.В.
Підстава: 1. Закон України «Про державну таємницю» від 21.04.1994 р.
№ 3855-ХІІ
2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про
державну таємницю» від 21.09.1999 р. № 1079-ХІV
3. Постанова Кабміну України від 27.11.1998 р. №1893.
4. Наказ Голови Служби Безпеки України від 12.08.2005 р.
№ 440.
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Додаток 1
до наказу ЗНТУ № 285
від 12

червня 2017 р.

Склад експертної комісії ЗНТУ для здійснення експертизи матеріалів
до опублікування
ШЕВЧЕНКО В.Г.

– голова комісії, зав. каф. механіки, доц.,
канд. техн. наук;

СЛИНЬКО Г.І.

– заступник голови комісії, зав. каф. двигунів
внутрішнього згорання, проф., д-р техн. наук;

ВАСЬКО І.В.

– секретар комісії, інженер
патентно-інформаційного відділу НДЧ.

Члени комісії:
БАБУШКІН Г.Ф.

– зав. каф. транспортних технологій, проф.,
д-р техн. наук;

БОНДАРЕНКО О.В.

– зав. каф. філософії, проф., д-р філос. наук;

ВОЛЧОК І.П.

– проф. каф. композиційних та порошкових матеріалів і
технологій, проф., д-р техн. наук;

ВИСОЦЬКА Н.І.

– начальник патентно-інформаційного відділу НДЧ;

ГУДЗЬ П.В.

– проф. каф. менеджменту, проф., д-р екон. наук;

ДЄДКОВ М.В.

– декан гуманітарного факультету, доц.,
канд. істор. наук;

ЗІНОВКІН В.В.

– проф. каф. електроприводу та автоматизації
промустановок, проф., д-р техн. наук;

ІВЩЕНКО Л.Й.

– проф. каф. металорізальних верстатів та
інструментів, проф., д-р техн. наук;

КАЧАН О.Я.

– зав. каф. технології авіаційних двигунів, проф.,
д-р техн. наук;
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Продовження додатка 1
до наказу ЗНТУ № 285
від 12
СУББОТІН С.О.

червня 2017 р.

– зав. каф. програмних засобів, проф., д-р техн.
наук;

ОЛЬШАНЕЦЬКИЙ В.Ю.

– зав. каф. фізичного матеріалознавства, проф.,
д-р.техн. наук;

ЯРИМБАШ Д.С.

– зав. каф. електричних машин, проф., д-р техн.
наук;

ШИЛО Г.М.

– в.о., зав. каф. інформаційних технологій
електронних засобів, доц., канд. техн. наук;

ЛАЗЕЧНИЙ І.М.

– доц. каф. фізичного матеріалознавства, доц.,
канд. техн. наук;

ЛОСКУТОВ С.В.

– зав. каф. фізики, проф., д-р фіз.-матем. наук;

ЛУНЬОВ В.В.

– зав. каф. машин і технології ливарного
виробництва, проф., д-р техн. наук;

МАСТИНОВСЬКИЙ Ю.В.

– зав. каф. прикладної математики, проф.,
канд. техн. наук;

ПІЗА Д.М.

– проректор з науково-педагогічної роботи та
питань перспектив розвитку університету, проф.,
д-р техн. наук;

ПЕТРЕНКО В.М.

– начальник режимно-секретного відділу
кафедри військової підготовки;

ПОГОСОВ В.В.

– зав. каф. мікро- та наноелектроніки, проф.,
д-р фіз.-мат. наук;
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Продовження додатка 1
до наказу ЗНТУ № 285
від 12
ОВЧИННИКОВ О.В.

червня 2017 р.

– зав. каф. обладнання та технології
зварювального виробництва, проф., д-р
техн.наук;

ЦИВІРКО Е.І.

– проф. каф. машин і технології ливарного
виробництва, проф., д-р техн. наук;

ЧИГИРИНСЬКИЙ В.В.

– проф. каф. обробки металів тиском, проф.,
д-р. техн. наук.
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Додаток 2
до наказу ЗНТУ № 285
від 12

червня 2017 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з наукової роботи ЗНТУ
_________________ В.В. Наумик
____ __________________ 20__ р.
м.п.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № ____
про можливість опублікування матеріалів у
пресі та інших засобах масової інформації
Експертна комісія (експерт) Запорізького національного технічного університету,
розглянувши_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(вид, назва матеріалів, їх обсяг, прізвище та ініціали авторів)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________,
підтверджує, що в матеріалах не містяться відомості, що заборонені до опублікування
(чи містяться відомості, заборонені до опублікування)

ВИСНОВОК: розглянуті матеріали можуть бути опубліковані у відкритій пресі
Голова комісії (експерт) _______________________ В.Г. Шевченко
(підпис)

Зав. каф. механіки, доц., канд. техн. наук
Завідувач кафедри ____________________________________ П.І.Б.
(підпис)

Член комісії (експерт) _________________________________ П.І.Б.
(підпис)
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Додаток 3
до наказу ЗНТУ № 285
від 12

червня 2017 р

На звороті екземпляра ЗНТУ експертного висновку необхідно вказати:
1. Відомості про авторів (ПІБ, наукове звання, посада, місце роботи);
2. Де планується публікація (назва журналу, місто видання), тез доповіді
(матеріали якої конференції, місце і дата її проведення);
3. Тематика публікації. Якщо тематика відповідає кафедральному
бюджету, держбюджету або госпдоговірній роботі, то вказати відповідний
шифр. Якщо тематика чиєїсь дисертації, то вказати чиєї.

