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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Володимир Стефанович Білецький, 1950 року на-
родження, українець. Закінчив з відзнакою Дніпропет-
ровський гірничий інститут (1972), гірничий інженер-
електрик. У 1972 — 1974 рр. служив у Радянській армії,
Група Радянських військ у Німеччині, старший лейте-
нант танкових військ. У 1980 — 1995 рр. працював
інженером-дослідником у Дніпропетровському гірни-
чому інституті, кафедра автоматизації виробничих про-
цесів, старшим механіком шахтоуправління Орджонік-
ідзе ВО «Макїїввугіля», МакНДІ. З 1981 р. працює у
Донецькому політехнічному інституті (нині ДонНТУ).
Професор (2006). Старший науковий співробітник
(1989). Доктор технічних наук (1994), професор кафед-
ри (2001) «Збагачення корисних копалин» ДонНТУ.

Дійсний член Наукового Товариства Шевченка
(1998), Академік Академії економічних наук України (з
2004), член-кореспондент Академії гірничих наук Украї-
ни (з 2005), Має Сертифікат університету Міссісіпі
(США) 1998 р., сертифікат Institute foг Рublic-Рrivate
Partnership, Вашингтон (2000), Лабораторії Росії та
Східної Європи Іллінойського університету з 1995 р.
Представник від України в Міжнародній науково-гро-
мадській екологічній організації «Global Nest», експерт
Вашингтонського аналітичного центру «Неritage
Foundation», експерт Всеукраїнської експертної мережі
(http://www.expert.in.ua/). Член Всеукраїнської гро-
мадської наукової організації «Експерти України» (з 2007).

Білецький В.С. — продуктивний вчений, має по-
над 400 наукових публікацій, у тому числі понад 35
книг (монографії, навчальні посібники, підручники,
словники, енциклопедичні видання) та 60 винаходів.
Крім того, автор понад 200 науково-популярних пуб-
ліцистичних друкованих статей в журналах і газетах
України та інших країн.

Редактор і видавець ряду книг з точних і гума-
нітарних наук. Засновник і шеф-редактор всеукраїнсь-
кого наукового аналітично-інформаційного журналу
«Схід» — з 1995 р. (фахове видання у галузі філо-
софії, історії, економіки), ініціатор і співредактор «До-
нецького вісника Наукового товариства імені Шевчен-
ка» (2001), співредактор вісника «Проблеми підруч-
ника середньої і вищої школи», засновник, фундатор
і редактор «Хроніки Донецького відділення НТШ»
(2007), член редакційної колегії фахового збірника
«Збагачення корисних копалин» (Національний гірни-
чий університет, 1995).

Коло наукових інтересів: адгезія рідин на твердій
поверхні, технологія збагачення корисних копалин,
автоматичне керування процесами в гірництві, вугільні
технології, гідравлічне транспортування вугілля, зне-
воднення вугілля. Гірнича термінологія.

Білецький В.С. — науковий редактор, автор ідеї
й керівник загальнонаціонального проекту «Гірнича
енциклопедія» (1998 — 2010).

Білецький В.С. — відомий громадський діяч,
один із фундаторів Народного Руху за Перебудову в
Донбасі (членський квиток №1 на Донеччині), Де-
легат Установчих зборів НРУ. Входив до всеукраї-
нських керівних структур НРУ — член Ради Колегій
Великої Ради Руху. Фундатор і керівник ряду гро-
мадських організацій і газет у Донецьку: співзаснов-
ник газет «Східний часопис» та «Козацький край»,
співзасновник і ГОЛОВА «Донецького обласного то-
вариства української мови» (1989 — 2010), дослід-
но-видавничої фундації «Український культурологі-
чний центр (1994 — 2010), Донецького відділення
Наукового Товариства ім. Шевченка (1997 — 2010),
Донецького відділення Товариства «Україна-Світ»
(1997), співзасновник і перший директор ТОВ
«Східний видавничий ДЕМ» (1997).

Має нагороди: Відзнака «Юрій Дрогобич»
(1982), Грамота Товариства «Україна» (1997), «Зо-
лота грамота» Донецького Товариства української
мови (1998), Реєстрова грамота Українського козац-
тва (2000), Відзнака «Святий Архістратиг Михаїл»
(2000), Грамота III та IV форуму «Книжна справа
Донбасу», Почесна грамота Державного комітету
телебачення і радіомовлення України (2002, 2004 рр.),
Відзнака «Експерт року» Всеукраїнської експертної
мережі у галузі культури та «Експерт року-2007» у
номінації «Економіка та технічні науки», Почесна гра-
мота Донецької обласної державної адміністрації (2005
та 2009 рр.), Подяка Міністра культури і туризму
України (2009), Подяка Президента України (2009),
орден «За заслуги» III ступеня (2009), Грамота Вер-
ховної Ради України (2009).

Редколегія журналу «Економічний вісник Дон-
басу» щиро бажає Вам, шановний Володимире Сте-
фановичу, творчої наснаги, родинного щастя, злаго-
ди, міцного здоров’я та довгих років плідної праці.
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БІЛЕЦЬКОМУ ВОЛОДИМИРУ СТЕФАНОВИЧУ — 60!


