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Відбулося відкриття Донецького наукового центру 

 

5 лютого 2016 р. відбулося урочисте відкриття Донецького наукового 

центру, який розташовано на території Донбаської державної машинобудівної 

академії у Краматорську  (Міністерство освіти і науки України). 

У заході взяли участь заступник міністра освіти та науки України 

М. Стріха, віце-президент Національної академії наук України С. Пирожков, 

голова ради Донецького наукового центру, ректор  Донбаської державної 

машинобудівної академії В. Ковальов. 

Першим заходом Донецького наукового центру стала Регіональна нарада 

керівників вищих навчальних закладів, наукових установ Донецької і 

Луганської областей «Роль науки у відродженні Донбасу». 

Ректори ВНЗ Донецької і Луганської областей розповіли про наукові 

здобутки, що принесуть користь регіону, його технічному і соціокультурному 

розвитку. 

Як було наголошено під час наради, основними завданнями наукового 

центру є створення регіонального центру з трансферу технологій на 

підприємства Східної України з метою розвитку машинобудування і 

високотехнічних неметаломістких виробництв, наукового парку, який 

сприятиме системі комерціалізації науково-технічних розробок у ланцюжку 

ВНЗ – науковий парк – підприємства регіону. Центру потрібно вирішити 

питання створення матеріально-технічної бази для зміцнення потенціалу 

регіональної науки та участі у міжнародних програмах, а також умов для 

підвищення рівня підготовки молодих фахівців для підприємств, регіональної 

екологічної безпеки. 

Окрім того, першим кроком відновленого Донецького наукового центру 

буде створення центрів колективного користування науковим обладнанням і 

спільними між вищими навчальними закладами науково-дослідними 

лабораторіями. На сьогодні ДНЦ поглиблює співпрацю з місцевими органами 

влади і представниками бізнесу та розробляє пріоритетні напрями діяльності. 

Під час візиту до Донбаської державної машинобудівної академії 

заступник міністра освіти та науки України М. Стріха і віце-президент 

Національної академії наук України, академік С. Пирожков прочитали лекції з 

актуальних проблем науки, техніки й економіки для викладачів, аспірантів та 

студентів. 

Після лекції відбулася екскурсія академією. Гості ознайомились із 

теоретичними і прикладними науковими роботами вчених кафедр, з діяльністю 

наукових лабораторій. 

Слід зазначити, що у зв’язку з агресією Російської Федерації Донецький 

науковий центр був переміщений до м. Красноармійськ та розташувався на 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/02/08/vidbulosya-vidkrittya-doneczkogo-naukovogo-czentru/


території Красноармійського індустріального інституту. Для подальшого 

ефективного функціонування 28 грудня 2015 р. на засіданні Президії НАН 

України та колегії МОН України було прийнято рішення перевести Донецький 

науковий центр до м. Краматорську на територію Донбаської державної 

машинобудівної академії. 

 


