
 

 

 
МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

«РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ  

ТА СУСПІЛЬСТВА» 

Присвячена 100-річчю утворення  

Криворізького національного університету 
 

інформаційне повідомлення  

   

 

Україна, Кривий Ріг 

03 – 07 жовтня 2022 р. 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  

 

Оргкомітет міжнародної 

науково-технічної конференції 

«Розвиток  

промисловості та суспільства» 

запрошує Вас взяти участь в її роботі  

 

Конференція відбудеться з 03 по 07 

жовтня 2022р. на базі Криворізького 

національного університету 

 

До участі в роботі конференції 

запрошуються фахівці закладів вищої 

освіти, академічних, проектних, науково-

дослідних інститутів, промислових 

підприємств, міністерств, комітетів, 

органів місцевого самоврядування. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

03 жовтня 2022 р., понеділок  

- реєстрація учасників конференції;  

04 жовтня 2022 р., вівторок  

- пленарне засідання; 

- засідання згідно наукових напрямів;  

05 жовтня 2022 р., середа 

- засідання згідно наукових напрямів. 

06 жовтня 2022 р., четвер 

- засідання згідно наукових напрямів. 

07 жовтня 2022 р., п’ятниця  

- засідання згідно наукових напрямів; 

- заключне засідання. 

Програмою конференції передбачено 

проведення пленарного засідання за 

участю керівників ЗВО України, органів 

державної і місцевої влади та керівників 

підприємств різних галузей 

промисловості, представників бізнес-

структур.  

Форма участі у конференції:  очна, 

заочна (дистанційна). За результатами 

конференції передбачено  публікацію 

наукових статей у фахових збірниках 

наукових праць.  

З питань організації дистанційної 

роботи конференції за напрямами, слід 

надати відповідний запит на електронну 

адресу керівника наукової секції  

Робочі мови конференції: 

українська, англійська. 
 

 



 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ  

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇЇ 

 

1. Концептуальні засади видобутку і 

переробки корисних копалин та 

металургійне виробництво в умовах 

еколого-безпечного розвитку 

промисловості 

Модератори: 

Федько Михайло Борисович,  

канд. техн. наук, доц., в.о. завідувача 

кафедри підземної розробки родовищ 

корисних копалин; 

fedko@knu.edu.ua 

Жуков Сергій Олександрович, д-р техн. 

наук, проф., завідувач кафедри відкритих 

гірничих робіт; 

joukov07@knu.edu.ua 

Олійник Тетяна Анатоліївна, д-р техн. 

наук, проф., завідувач кафедри збагачення 

корисних копалин і хімії; 

taoliynik@knu.edu.ua 
 

2. Енергоефективність - підгрунтя 

конкурентоспроможності вітчизняних 

виробництв 

Модератори: 

Сінчук Олег Миколайович, д-р техн. наук, 

проф., завідувач кафедри автоматизованих 

електромеханічних систем в промисловості 

та транспорті; 

sinchuk@knu.edu.ua 

Федотов Владислав Олександрович, канд. 

техн. наук, доц., декан електротехнічного 

факультету; 

fedotov@knu.edu.ua 
 

 

3.Ефективні технології будівництва - 

запорука безпечної експлуатації 

конструкцій, будівель та споруд 

Модератори: 

Шишкін Олександр Олексійович, д-р 

техн. наук, проф., завідувач кафедри 

технології будівельних виробів, матеріалів 

та конструкцій; 

shyshkin@knu.edu.ua 

Астахов Валентин Іванович, канд. техн. 

наук, доц. декан будівельного факультету;  

astakhov@knu.edu.ua 
 

4. Сучасні технології промислового 

комплексу: механічна інженерія і 

транспорт 

Модератори: 

Кіяновський Микола Володимирович, д-р 

техн. наук, проф., професор кафедри 

технології машинобудування; 

kyanovskiy.mv@knu.edu.ua 

Монастирський Юрій Анатолійович, д-р 

техн. наук, проф., завідувач кафедри 

автомобільного транспорту; 

monastyrskyi@knu.edu.ua 

 

5. Економіка та управління промисловим 

сектором у період цифрової 

трансформації бізнесу, суспільства та 

держави 

Модератори: 

Брадул Олександр Михайлович, д-р 

економ, наук, проф., декан факультету 

економіки та управління бізнесом; 

bradul@knu.edu.ua 

Юсупов Валерій Андрійович, д-р 

юридичних наук, проф., завідувач кафедри 

права; yusupov@knu.edu.ua 

6. Інформаційні технології і 

автоматизація систем управління  та 

соціально-гуманітарні проблеми 

сучасності  

Модератори: 

Купін Андрій Іванович, д-р техн. наук, 

проф., завідувач кафедри комп'ютерних 

систем та мереж. 

kupin@knu.edu.ua 

Рубан Сергій Анатолійович, канд.  техн. 

наук, проф., в.о. завідувача кафедри 

автоматизації, комп'ютерних наук і 

технологій; 

serhii.ruban@knu.edu.ua 

Цимбал Тетяна  Володимирівна, д-р філос. 

наук, проф., професор кафедри професійної 

та соціально-гуманітарної освіти 

<ttsymbal07@knu.edu.ua> 
 

ПУБЛІКАЦІЯ 

МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Наукові статті учасників конференції, 

оформлених згідно з вимогами, будуть опубліковані 

в наукових фахових виданнях Криворізького 
національного університету. 

Тези доповідей будуть опубліковані у матеріалах 

науково-технічної конференції. 
Матеріали для публікації просимо направляти на 

поштову адресу оргкомітету і електронною поштою 

до 01 вересня 2022 року. 

 Реквізити для оплати оргвнеску будуть 
повідомлені учаснику конференції після прийняття 

до друку статей і тез доповідей. 
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

Криворізький національний університет, 
50027, вул. Віталія Матусевича, 11,  

м. Кривий Ріг,  

Тел./факс:  +38 056 409 61 29 

  +38 096 686 27 27 
E-mail:   naukaknu@ukr.net  
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