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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

23 травня 2018 р., середа - прибуття учасників та розміщення; 

24 травня 2018 р., четвер  -  0900-1000 - реєстрація учасників; 
- 1000-1200 - пленарне засідання; 

- 1200-1300 - перерва; 

- 1300-1700 - засідання науково-технічних секцій; 
 

25 травня 2018 р., п’ятниця - засідання науково-технічних секцій; 

- відвідування кафедр та підрозділів університету; 

- відвідування науково-дослідного  

  мінералогічного музею КНУ; 
- екскурсія містом та на промислові підприємства 

   Кривбасу;  

- від’їзд учасників конференції. 

 

Реєстрація учасників конференції та пленарне засідання конференції 
відбудуться в «Палаці молоді і студентів» за адресою:  

Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11а. 

 

 

Проїзд: від залізничного вокзалу:  
 – трамвай № 9,14 до зупинки “Критий ринок”; 

 – маршрутне таксі № 286 до зупинки “Критий ринок”; 

 – маршрутні таксі № 307, 204 до зупинки “97 квартал”; 

           від автовокзалу:   

 – маршрутне таксі № 203, 243 до зупинки “97 квартал”; 

 – тролейбуси № 1,2,19,20 до зупинки “97 квартал”; 
 – маршрутне таксі № 293 до зупинки КТУ. 

Розміщення учасників конференції: 

 – «Park House» +38 0564 66 29 01 

 – «Вікторія» +38 056 404 88 88 

 – «Дружба» +38 056 409 07 00 

 – «Аврора» +38 056 404 08 08 

 – «Арена» +38 0564 92 88 46 

 

 

 

Оргкомітет конференції звертається до учасників конференції з проханням 

потурбуватись заздалегідь щодо бронювання місць у готелях та придбання квитків на 

зворотний від’їзд. 

 



С е к ц і я 1   Якість залізорудної сировини 
 

 
Голова:   Іщенко Микола Іванович, д-р екон. наук, проф. 
Секретар:  Єременко Генадій Іванович, канд. техн. наук, доц. 

 
 

1. Вилкул Ю.Г., Губин Г.В. (Академия горных наук Украины)  
Головань В.И. (КП «Академический Дом») 
Переход к сухим способам измельчения и классификации как часть общей системы 
управления качеством конечных концентратов. Обогащение магнетитовых руд по 
короткой схеме 
  
2. Булат А.Ф. (Академия горных наук Украины)  
Технология классификации тонких фракций измельченной железной руды для 
повышения качества концентратов 

 
3. Перегудов В.В. (ДП «ДПІ «Кривбаспроект») 
Якість та ефективність - основні критерії оцінки конкурентоспроможності 
гірничорудного виробництва 
  
4. Шапарь А.Г. (Інститут проблем природокористування та екології HAH України)  
Вплив вимог до оточуючого середовища на якість виробленої сировини  
  
5. Улубабов P.C. (ООО  «Магнис ЛТД») 

Реализация технологии механизированной магнитной рудоразработки 
крупнокусковой руды 
  
6. Губин Г.В., Губин Г.Г. (Академия горных наук Украины)  
От замкнутого водооборота шламохранилища до сухого складирования хвостов 
  
7. Рудько Г.И. (Академія гірничих наук України) 
Литвинюк C.B. (Держ. комисія України по запасам корисних копалин)  

Особливості геолого - економічної оцінки родовищ залізистих кварцитів Кривбасу. 

  
8. Олейник Т.А. (Академия горных наук Украины)  
Технологии повышения качества железорудного концентрата 
  
9. Шерстюк Р.В. (ООО "АОЗТ "Saturn Data International")  
Разработка комплексов АСУТП Сатурн секций обогащения РОФ с целью повышения 
качества концентрата». 
  
10. Плотников A.B. (Академия горных наук Украины) 

Прогнозирование качественных показателей запасов при геолого - экономической 
оценке железорудных месторождений 
  
11. Панфилов А.И. (ООО «СтилВорк») 
Разработка технологии по замене устаревших клепаных эксгаустеров - 
обеспечивающая повышения качества концентрата». 
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С е к ц і я 2  Відкрита розробка родовищ корисних копалин 

 
 
Голова:   Жуков Сергій Олександрович, д-р техн. наук, проф. 

Секретар:  Луценко Сергій Олександрович, канд. техн. наук, доц. 
 

 
1. Вилкул Ю.Г. (президент Академии горных наук Украины)  

Экономические и политические проблемы современной украины и задачи 

стабильного развития горного образования и науки  
  

2. Остапчук А.О., Фролов О.О. (Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ) 

Використання рідких активних добавок у складі вибухових речовин місцевого 

приготування  

  
3. Луценко С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Выбор рационального порядка отработки запасов месторождения при изменении 
спроса на железорудную продукцию 
  

4. Макаров С.О., Лунич О.І., Фролов О.О. (НТУУ Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ) 

Вплив технологічних параметрів доробки родовищ комплексом Highwall mining 
system на ступінь вилучення корисної копалини  

  

5. Стріха В.А., Киричик І.І.  
(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)  

Маліков В.В. (Луцький національний  технічний університет, м. Луцьк) 

Оцінка перспектив видобування непаливного фрезерного торфу  

 
6. Бабец Е.К., Чепурной В.И., Ляш С.И., Корнияшик С.И. 
(НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Плужник А.Ю. (ПАО «Арселор Миттал Галац») 

Бородай О.С., Глуховский В.Ю. (ИЭС им. Патона НАН Украины) 

Береза М.М. (ООО «НИМИК») 

Основные направления применения на предприятиях горно-металлургического 

комплекса современных методов и средств технической диагностики комплексов 
оборудования и механизмов 

 

7. Слободянюк В.К., Дьяченко С.А. (ДВНЗ «Криворожский национальный университет») 

Влияние гравитационной сегрегации горной массы на эффективность 

экскаваторного отвалообразования 
 

8. Скачков А.А. (ООО «Метінвест Холдинг») 

Визначення меж можливого застосування технології симетричного підривання 

порід за глибиною горизонтів кар’єру «Північний» 
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9. Луценко С.О., Гвоздик О.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Дослідження взаємозв'язку ширини робочої площадки та довжини фронту гірничих робіт 
  

10. Луценко С.О., Бондаренко М.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Дослідження режиму гірничих робіт при зміні продуктивності кар'єру за рудою  

 

11. Григор’єв Ю.І., Копань А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз теоретичних основ визначення оптимальних параметрів техногенних 

родовищ насипного типу 

 

12. Чепурной В.И., Ляш С.И., Корнияшик С.И., Добровольская З.С. 
(НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Плужник А.Ю. (ПАО «АрселорМиттал Галац») 

Бородай О.С., Глуховский В.Ю. (ИЭС им. Патона НАН Украины) 
Береза М.М. (ООО «НИМИК») 

К вопросу обследования технического состояния строительных конструкций 

дробильно-перегрузочных пунктов комплексов циклично-поточной технологии 

карьеров Кривбасса  

 
13. Мец Ю.С., Антонов А.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Передаточная функция дробилки ККД 1500/180 

 

14. Жуков С.О., Луценко С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Визначення річних обсягів ліквідації відставання за розкривом при зміні 
продуктивності кар'єру за рудою 

 

15. Баранов І.В., Швець Є.М., Федоренко С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Шляхи вирішення питань, пов’язаних з визначенням параметрів розвитку гірничих 

робіт на залізорудних кар’єрах 
 

16. Вусик О.О., Пижик А.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Особливості безвибухової технологіії розробки гірських порід фрезерними 

комбайнами 

 
17. Афанасьєв Є.В., Ткаліченко С.В., Федоренко С.О. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Структура узагальненої концепції рейтингової оцінки варіантів комплексної 

розробки надр  

 

18. Мец Ю.С., Антонов А.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Параметры БВР при разрушении высоких уступов 
 

19. Луценко С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Определение ширины рабочей площадки и длины фронта при концентрации горных 

работ 
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20. Азарян В.А., Жуков С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Влияние парной разгрузки на стабилизацию качества рудопотока 
 

21. Бельтек Н.І. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ) 

Вплив глибини розробки потужних кар’єрів на ефективність транспортування 

гірничої маси 

  
22. Несмашний Є.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Болотніков А.В. (Академія гірничих наук України) 

Грицаєнко О.А. (ПрАО «ПівдГЗК») 

Розрахунок і обгрунтування стійких параметрів деформованої ділянки західного 
борту карьєра №4 ПрАТ «ЦГЗК» 

 

23. Азарян В.А., Жуков С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Решение оптимизации периода опробования забоев по критерию минимизации 

потерь информации 
 

24. S lobodyanyuk Roman (Nancy School of Mines, France) 

Kucher Olena (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine) 

Peculiarities of implementation of international projects in the mining industry 

 
25. Луценко С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Методика определения производительности по руде для различных вариантов 

развития горных работ 

 

26. Дзьоба М.В., Фролов О.О. (Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ) 

Формування напружено-деформованого стану гірського масиву при проходженні в 
ньому виробок великого перерізу 

 

27. Вусик О.О., Пижик А.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Розробка залізорудних покладів фрезерними комбайнами в умовах глибоких кар’єрів 

 

28. Скачков А.А. (ООО «Метінвест Холдинг») 

Жуков С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Варіювання способу БВР зі зростанням висоти уступів 
 

29. Луценко С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Обоснование критерии оценки вариантов развития горных работ 

 

30. Литвинчук І.Д. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ)  

Дослідження впливу способу ініціювання свердловинних зарядів на інтенсивність 
вибухового руйнування порід 
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31. Штанько Л.А., Чепурной В.И., Ляш С.И., Корнияшик С.И. 
(НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Плужник А.Ю. (ПАО «Арселор Миттал Галац») 

Бородай О.С., Глуховский В.Ю. (ИЭС им. Патона НАН Украины)  
Береза М.М. (ООО «НИМИК») 

Характер повреждений и дефектов строительных конструкций дробильно-

перегрузочных пунктов комплексов циклично-поточной технологии карьеров 

Кривбасса  

 
32. Мец Ю.С., Антонов А.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Влияние масштаба взрыва на гранулометрию взорванных пород 

  

33. Луценко С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Исследование влияния производительности карьера на экономические показатели 
разработки 

 

34. Люненко Т.О., Фролов О.О.  
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 
Сікорського», м. Київ) 

Формування фізичних властивостей порушених гірських порід 

 

35. Николашин Ю.М., Подойницын И.П. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Повышение уровня экологической безопасности при разработке месторождений 

открытым способом 
 

36. Луценко С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Определение перспективных контуров карьеров, отрабатывающих мощные 

железорудные месторождения 

 
37. Швець Є.М., Баранов І.В., Федоренко С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження впливу гранулометричного складу гірських порід на ефективність 

виробничих процесів відкритих гірничих робіт 

 

38. Гирин И.В., Титов Д.А., Навитний Ю.М. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Предпосылки развития способов рудоподготовки и добычи, обеспечивающих 

получение высококачественного сырья для порошковой металлургии  

 

39. Жуков С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Скачков А.А. (ООО «Метінвест Холдинг») 
Значення раціональної орієнтації мережі вибухових свердловин відносно системної 

тріщинуватості породного масиву 

 

40. Кебал Я.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Забезпечення умов безпечного складування розкривних порід у відпрацьований 
простір карєру 
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41. Азарян В.А., Жуков С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Взаємозв’язок якості фінального рудопотоку та прибутку ГЗК 
 

42. Мец Ю.С., Антонов А.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Методы заоткоски уступов увеличенной высоты 

  

43. Соболевський Р.В., Криворучко А.О., Кальчук С.В., Коробійчук В.В., Камських О.В. 
(Житомирський державний технологічний університет)  

Природний камінь: організаційні та технологічні проблеми  
 

44. Мельниченко Н.П., Жуков С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Придатність відходів ГЗК для виробництва ремонтних бетонів 

  

45. Близнюкова О.Ю., Пашкова І.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Регулювання режиму гірничих робіт щодо зміни обсягів розкриву та досягнення 

заданої продуктивності кар'єру по руді 

 

46. Коверниченко Л.Н., Навитний Ю.М. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Оптимизационные задачи при создании внутрикарьерных тоннельно-насыпных 
сооружений 

 

47. Скачков А.А. (ООО «Метінвест Холдинг») 

Жуков С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Розробка технологічних рішень щодо переходу від похилих укосів уступів до 
вертикальних 

 

48. Яковенко В.В., Луценко С.О., Навітній Ю.М.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Аналіз досліджень впливу стану гірничих робіт у кар’єрі на продуктивність 

екскаваторів  

 
49. Жуков С.А. (ДВНЗ «Криворожский национальный университет»)  

Костянский А.Н. (НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Технологическая оценка расширения границ карьера при  разработке крутопадающих 

месторождений в простых горно-геологических условиях 

 
50. Жуков С.А., Луценко С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Перераспределение производительности группы карьеров, входящих в состав горно-

обогатительного комбината 

 

51. Несмашный Е.А., Ткаченко Г.И. ( ДВНЗ «Криворожский национальный университет») 

Болотников А.В. (Академия горных наук Украины)  

Геомеханическое обоснование геометрических параметров бортов карьера ЧАО 

«Ингок» на предельном контуре 
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52. Несмашный Е.А. ( ДВНЗ «Криворожский национальный университет») 

Болотников А.В. (Академия горных наук Украины) 
Грицаенко А.А. (РУ ЧАО «ЮГОК») 

Расчет и обоснование устойчивых параметров деформированного участка западного 

борта карьера№4 ЧАО «ЦГОК» 

 
53. Скачков А.А. («ГДД Метинвест Холдинг») 

Особенности формирования динамических зон в разрушаемом взрывом массиве при 

дифференцированном его энергонасыщении 

 
54. Фролов О.О., Мальцева Ю.С. 
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 
Сікорського») 

Визначення ефективного діаметру свердловинного заряду з урахуванням техніко-

економічної оцінки буропідривних робіт 

 
55. Жуков С.А., Луценко С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Перераспрделение производительност группы карьеров, входящих в состав горно-

обогатительного комбината 

 
56. Несмашный Е.А., Ткаченко Г.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Болотников А.В. (Академия горных наук Украины ) 
Геомеханическое обоснование геометрических параметров бортов карьера ЧАО 

«ИнГОК» на предельном контуре 

 
57. Несмашный Е.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)   

Болотников А.В. (Академия горных наук Украины ) 

Грицаенко А.А. (РУ ЧАО «ЮГОК») 

Расчет и обоснование устойчивых параметров деформированного участка западного 
борта карьера№4 ЧАО «ЦГОК» 

 
58. Скачков А.А. («ГДД Метинвест Холдинг») 
Особенности формирования динамических зон в разрушаемом взрывом массиве при 

дифференцированном его энергонасыщении 

 
59. Фролов О.О., Мальцева Ю.С.  
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 
Сікорського») 

Визначення ефективного діаметру свердловинного заряду з урахуванням техніко-
економічної оцінки буропідривних робіт 
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С е к ц і я  3 Підземна розробка родовищ корисних копалин 
 
 

Голова    Калініченко Всеволод Олександрович, д-р  техн. наук, проф. 

Секретар   Федько Михайло Борисович, канд. техн. наук, доц. 

 

  
1. Ступнік М.І., Федько М.Б., Калініченко В.О.  
(ДВНЗ "Криворізький національний університет")  

Дослідження впливу на міцність уранових руд реагентів, які застосовують при їх 

підземному блоковому вилуговуванні  
 

2. Ступнік М.І., Федько М.Б., Калініченко В.О.  
(ДВНЗ "Криворізький національний університет")  

Розробка алгоритму визначення товщини стелин при підземному вилуговуванні 

уранових руд спареними по висоті блоками 
 

3. Ступнік М.І., Калініченко В.О., Федько М.Б., Маліновський Ю.О., Калініченко О.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Пухальський В.М., Кривохін Б.І. (ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат») 

Визначення товщини стелин при підземному вилуговуванні уранових руд з їх 

відпрацюванням спареними по висоті блоками  

  
4. Фельдман Э.П., Калугина Н.А., Чеснокова О.В. 
(Институт физики горных процессов НАН Украины)  

Влияние давления газа в полости магистральной трещины на ее эволюцию при 

движении забоя с постоянной скоростью 

 

5. Косенко А.В., Тарасютін В.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Підвищення ефективності технологічного процесу випуску і доставки руди у процесі 
розробки покладів природно-багатих залізних руд на великих глибинах 

 

6. Косенко А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Забезпечення ефективності розробки покладів природно-багатих залізних руд в 

умовах глибоких горизонтів шахт Кривбасу 

 

7. Калініченко В.О., Письмнний С.В., Бровко Д.В., Калініченко О.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Моделювання стійкості штучних споруд при розробці залізних руд  

 
8. Косенко А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Шляхи підвищення ефективності розробки покладів природно-багатих залізних руд в 

умовах великих глибин 

 
9. Захарова Л.М. (Інститут фізики гірничих процесів НАН України, м. Дніпропетровськ) 

Комплексний аналіз динаміки й кінетики розвитку зони зруйнованого масиву навколо 

підготовчої виробки 
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10. Кушнерьов І.П., Кривенко Ю.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Удосконалення технології відпрацювання потужних похилих та крутоспадних 
рудних покладів на шахтах криворізького басейну 

 
11. Кушнерьов І.П., Кривенко Ю.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження та обґрунтування ефективного застосування камерних систем 

розробки рудних покладів на глибоких горизонтах шахт Криворізького басейну 

 

12. Тарасютін В. М., Косенко А. В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Обгрунтування ресурсозберігаючих технологічних процесів при підземному 
видобутку різносортних залізних руд кривбасу 

 
13. Письменний С.В., Бровко Д.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Збереження річної продуктивності шахт Криворізького залізорудного басейну при 

відпрацюванні залізних руд на великих глибинах 

 

Секція 4  Шахтне та підземне будівництво 
 

 

Голова   Андрєєв Борис Миколайович, д-р техн. наук, проф. 

Секретар   Хворост Василь Валерійович, канд. техн. наук, доц.  

 
 
1. Солодянкін О.В., Машурка С.В. (Національний гірничий університет, м Дніпро) 

Оцінка рівня розпушення порід приконтурної області навколо виробки в умовах 

великих деформацій масиву 

 
2. Андреев Б.Н., Сергеев С.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Компьютерное моделирование геомеханического состояния массива на участке 

строительства параллельных выработок 

 

3. Бровко Д.В., Хворост В.В., Прилепський А.М.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Обґрунтування ефективності використання емульсійних вибухових речовин в 
підземних умовах Криворізького залізорудного басейну 

 

4. Сергеев С.С., Петинова А.А.(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Совершенствование организации проходческих работ при строительстве глубоких 

горизонтов шахт Кривбасса 
 

5. Бровко Д.В., Хворост В.В., Сєргєєв С.С., Прилепський А.М.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження ефективності використання емульсійних вибухових речовин в 

підземних умовах криворізького залізорудного басейну 

 

 



 10 

6. Андреев Б.Н., Сергеев С.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Моделирование напряженно – деформированного состояния массива на участке 
строительства параллельных выработок 

 

 

Секція  5 Маркшейдерія та геодезія 

 
 

Голова   Сидоренко Віктор Дмитрович, д-р техн. наук, проф. 

Секретар   Шолох Микола Васильович, канд. техн. наук, доц. 

 

1. Малашевський М.А.(Сумський національний аграрний університет)  
Паламар А.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Маланчук М.С.(Національний університет «Львівська політехніка»)  

Формування сталого землекористування в Україні 

  

2. Сидоренко В.Д., Паламар А.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Маланчук М.С. (Національний університет «Львівська політехніка») 

Обґрунтування ринку землі сільськогосподарського призначення 

  

3. Паламар А.Ю., Полтавченко А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Маланчук М.С. (Національний університет «Львівська політехніка»)  
Особливості землевпорядних робіт, щодо ефективного функціювання кадастру, 

на землях лісогосподарського призначення 

  

4. Паламар А.Ю., Осипенко Я.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Маланчук М.С. (Національний університет «Львівська політехніка»)  
Аналіз встановлення ринкової вартості земельної ділянки для комерційного 

використання 

  

5. Куліковська О.Є., Гнатенко В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Атаманенко Ю.Ю. (Донецький юридичний інститут МВС України, Кривий Ріг)  
Геоінформаційна система, як інструмент створення кадастру об’єктів малої 

архітектурної форми 

  

6. Хлиповка Є.Г., Шабашова В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Метод визначення крену споруд баштового типу 
  

7. Ганик А.К., Хлыповка Е.Г. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Использование упрощенного метода определения координат для 

землеустроительных работ 

  
8. Сидоренко В.Д., Паламар А.Ю., Сирбу А.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Обґрунтування робіт із землеустрою щодо зміни меж адміністративно-

територіальних утворень 
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9. Різніченко К.О., Хлиповка Є.Г. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Сучасні методи технічного діагностування підземних комунікацій та споруд 
 

10. Новікова О.М., Паламар А.Ю., Міліцина В.О. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Оцінка землі з урахуванням туристичної привабливості територій 

 

11. Паламар А.Ю., Путілова Л.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Нормативно-грошова оцінка земельних ресурсів в зоні впливу ліній електропередач 
  

12. Новікова О.М., Паламар А.Ю., Ніколаєнко Є.Ю. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Дослідження ефективності зйомок для кадастрових робіт 

 

13. Сидоренко В.Д., Паламар А.Ю. Харевська В.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Теоретико-методичні засади щодо встановлення меж земельних ділянок на які 

розповсюджується право земельного сервітуту 

 
14. Сидоренко В.Д., Паламар А.Ю., Завершинська Ю.І. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз ринкових методичних підходів з метою розрахунку вартості земельної 

ділянки комерційного призначення 

 
15. Федоренко П.И., Переметчик А.В., Подойницына Т.А. 
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Информационный подход к горно-геометрическому анализу размещения показателей 

месторождения 
 

16. Федоренко П.И., Переметчик А.В., Подойницына Т.А. 
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Геометризация и прогнозирование показателей рудных месторождений 

 
17. Подойніцина Т.О., Діхтяр С.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження підземних порожнин методом мюонної радіографії 
 

18. Подойніцина Т.О., Сірант В.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Маркшейдерське управління геомеханічними процесами при комбінованій розробці 

родовищ 
 

19. Куліковська О.Є., Калинич М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження мобільних додатків для вирішення прикладних задач геодезії 
 

20. Куліковська О.Є., Суганяка О.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Геодезичне забезпечення зонування території за ступенем небезпеки проявів зсувних 

процесів на основі застосування ГІС-технологій 
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21. Куліковська О.Є., Єпік В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Сучасні методи геодезичного контролю деформацій інженерних споруд 
 

22. Куліковська О.Є., Демків О.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Основні принципи кадастрових робіт щодо земельних ділянок, зайнятих обводненими 

кар’єрами 

 
23. Куліковська О.Є., Дорофеєва В.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Рішення спеціальних завдань прикладної геодезії на основі відео вимірювань 

 

24. Куліковська О.Є., Зацяпа К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Аналіз ринку приладної бази для високоточного інженерно-геодезичного нівелювання 
 

25. Паламар А.Ю., Таривердієв А.Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Ефективність використання земельної ділянки в межах та за межами населеного 

пункту 

 
26. Шолох М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Моніторинг об’ємно-якісних показників втрат балансово-промислових запасів з 

позиції комплексного освоєння надр 

 

27. Шолох М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Маркшейдерське забезпечення робіт з оптимізації вмісту якісних показників 

корисних копалин у потоці залізорудної маси 

 

28. Шолох М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Методика нормування рівня втрат балансово-промислових запасів і збіднення 
(розубоження) вмісту якісних показників корисних копалин  

 

29. Шолох М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Оптимізація нормативів втрат балансово-промислових запасів і збіднення 

(розубоження) вмісту якісних показників 
 

30. Шолох М.В., Сергєєва М.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Визначення оптимальних показників втрат балансово-промислових запасів за 

кінцевим продуктом 

 
31. Шолох М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Оптимізація рівня збіднення (розубоження) вмісту якісних показників корисних 

копалин і втрат балансово-промислових запасів за сукупністю шахт і кар’єрів 

 

32. Шолох М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Маркшейдерське забезпечення робіт для внутрішньокар’єрного усереднення вмісту 

якісних показників корисних копалин у потоці залізорудної маси 
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33. Шолох М.В., Сергєєва М.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Методи моніторингу за зсувом масиву гірських порід під впливом гірничих робіт в 
Кривбасі 

 
34. Шолох М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Визначення нормативних характеристик готових до видобутку балансово-

промислових запасів залізистих кварцитів 

  
35. Шолох М.В. Сергєєва М.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Економічна оцінка втрат балансово-промислових запасів і збіднення (розубоження) 

вмісту якісних показників корисних копалин у потоці залізорудної маси 

 
36. Долгіх Л.В., Ершова Н.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Використання сучасних методів фотограмметрії при маркшейдерському 

забезпеченні гірничих робіт 
 

37. Долгіх О.В., Долгіх Л.В., Олійник А.О., Рой А.М. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Удосконалення методики спостереження за деформаціями на об’єктах ПРАТ «ЦГЗК»  
 

38. Долгіх О.В., Долгіх Л.В., Балязіна С.А., Майборода Ю.І. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Використання БПЛа для удосконалення методики контролю за станом лінійних споруд  

 
39. Федоренко П.Й., Долгіх О.В., Долгіх Л.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»  

Дослідження неоднозначності визначень величини осідання  

 

40. Долгіх О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Сучасні можливості удосконалення цифрової зйомки кар’єрів  
 

41. Шолох М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Вплив втрат балансово-промислових запасів і збіднення вмісту якісних показників 

корисних копалин на процес усереднення 
 

42. Федоренко П.И., Переметчик А.В., Подойницына Т.А. 
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Информационно-статистический и горно-геометрический анализ размещения 

показателей месторождения 
 

43. Шолох М. В., Сергєєва М. П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Моделювання характеристик об’ємно-якісних показників потоків залізорудної маси 

кар’єрів і шахт 
 

44. Шолох М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Ефективність методів прогнозування об’ємно-якісних показників корисних копалин 

у надрах 
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Секція 6  Геологія, прикладна мінералогія 

 
 

Голова    Євтєхов Валерій Дмитрович, д-р геол.-мінерал. наук, проф. 

Секретар   Тіхлівець Світлана Валеріївна, канд. геол. наук 

 

 
1. Антоненко Т.С., Дудченко Н.О., Брик О.Б. 
(Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України) 

Перетворення гетиту та гематиту на сильномагнітний магнетит у водному 

розчині солей заліза (ІІ) 
 

2. Gavryliv L.I. Mytrokhіn A.V.  

(Institute of Geology, Taras Shevchenko National University , Kyiv). 

Geology of cenozoic mafic dykes of argentine islands, West Antarctica 

 

3. Рябоконь Т.С. (Институт геологических наук НАН Украины). 

К стратиграфии континентальной «молочанской толщи» Западного Приазовья 

 
4. Лапшин О.Є., Лапшин О.О., Лапшина Д.О. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Перспектива провітрювання при відкрито-підземній розробці родовищ залізних руд 

 

5. Любчик О.С.  
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології")  

Вплив змін облікової ставки нбу та податкової ставки на прогнозний техніко-

економічний розрахунок розробки родовищ питних підземних вод 

 

6. Пошелюк О.В., Євтєхов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Чупрій С.В. (Науково-виробнича фірма «Геоаспект», м. Кривий Ріг)  

Вертикальна мінералогічна зональність покладів первинного каоліну Павлівського 

родовища 

  
7. Пошелюк О.В., Євтєхов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Загальна характеристика покладів первинного каоліну Павлівського родовища 

  

8. Стеценко А.І.  
(Відділ морської геології і осадового рудоутворення НАН України, м. Кривий Ріг).  

Особливості будови та мінерального складу осадової товщі Павлівського родовища 

  

9. Куразєєва Л.В., Ільіна А.С., Іванченко В.В., Беліцька М.В.  
(Відділ морської геології і осадового рудоутворення НАН України, м. Кривий Ріг ). 

Нові дані про сульфідну мінералізацію осадку в долинах річок Азово-Чорноморського 
басейну 

  
 

 



 15 

10. Харитонов В.М., (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Рузанова О.П., (Криворізька загальноосвітня школа №8) 

Трикоцька Є.С. (Криворізький навчально-виховний комплекс № 129 «Гімназія-ліцей академічного 

спрямування»). 

Порівняльна характеристика мінерального складу діабазових дайок Жовтневого гранітного 

кар’єру і залізорудного Новокриворізького родовища (кар’єр № 2-біс), м. Кривий Ріг 
  
11. Харитонов В.М., (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Харитонов Д.В. (Криворізький природничо-науковий ліцей) 

Компонентний склад пісків осадового чохла Першотравневого родовища 

Криворізького залізорудного басейну (Україна) 

  
12. Мечніков Ю.П. (Криворізька геологорозвідувальна експедиція) 

Волков О.Г., Євтєхов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Підземний температурний фон Саксаганського району Криворізького залізорудного 

басейну 

  
13. Мечніков Ю.П. (Криворізька геологорозвідувальна експедиція) 

Волков О.Г., Євтєхов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Порівняння підземного температурного фону за даними Криворізької (НГ-8) та 

Кольської (НГ-3) надглибоких свердловин 
  

14. Березовский А.А., Сатановская Т.Ю.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Род Lithophyllon (Scleractinia) в верхнем эоцене Днепра 

  
15. Березовский А.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

О пограничных эоцен-олигоценовых отложениях Южного Кривбасса 
  

16. Березовский А.А., Сыстерова М.Э. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Новые виды Mactra (Bivalvia) из сармата (миоцен, неоген) Кривбасса и их 

стратиграфическое значение 

  
17. Березовский А.А., Гирик Г.Н. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Род Natica (Gastropoda) из среднего эоцена Кривбасса 

  

18. Демьянов В.В.  
(Государственный региональный проектно-изыскательский институт «Днепродипроводгосп», г. Днепр) 

Изменчивость ципреевидных гастропод из верхнеэоценовых отложений Днепра  

  
19. Аблец В.В. (ГП «Кривбаспроект») 

Березовский А.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Старинная черепица Криворожья. Черепица Гейнриха Шмидтгаля 

  

20. Тіхлівець С.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Особливості рідкіснометальної мінералізації метасоматичних зон гнейсово-

сланцевих комплексів Північного району Кривбасу 
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 21. Евтехов В.Д., Тихливец С.В., Филенко В.В.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Изучение минерального состава феррохром-содержащего шлака и продуктов его 

сепарации 
  

22. Филенко В.В., Евтехов В.Д. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Грицай Е.Ю. (НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Гранулометрический состав товарной аглоруды ПАО «Кривбассжелезрудком 

  

23. Филенко В.В., Тихливец С.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Грицай Е.Ю. (НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Компонентный состав золошлаковых отходов ТЭЦ Украины 
  

24. Трунін О.М., Откидач В.О., Гайдар А.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Онтогенія рудних псевдоморфоз з ділянок сульфідизації магнетитових кварцитів 
продуктивної товщі Петрівського родовища 

  

25. Карелов Р.І., Скакун Л.З. (Львівський національний університет).  

Цезієві слюди в рідкіснометальних пегматитах уран-залізо-скандій-ванадієвого 

Жовторіченського родовища 

 
26. Шепелюк М.О.,Евтєхов В.Д. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Смирнов О.Я., Стрельцов В.О. (Ингулецкий горнообогатительный комбинат, г. Кривой Рог) 

Изменчивость качественных показателей магнетитовых кварцитов Ингулецкого и 

Скелеватского месторождений с увеличением глубины их отработки 
  

27. Зайченко В.В., Стеценко В.В., Євтєхов В.Д.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Мінералогічна варіативність залізистих кварцитів продуктивної товщі 
Петрівського родовища 

  

28. Іванченко В.В. (Відділ морської геології і осадового рудоутворення НАН України, м. Кривий Ріг)  

Мінливість морфології осадоутворювальних мінералів і її значення 

  
29. Харитонов В.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Рузанова О.П. (Криворізька загальноосвітня школа №8) 

Трикоцька Е.С. (Криворізький навчально-виховний комплекс № 129 «Гімназія-ліцей академічного 

спрямування») 

До питання про первинну природу тальк-вмісних сланців Криворіжжя з урахуванням 

мінералогічного та геохімічного факторів 

  
30. Давидов О.О., Євтєхов В.Д., Смірнова Г.Я.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Закономірності зміни хімічного складу магнетиту залізисто-кремнистої формації 

Криворізького басейну 
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31. Дожидаєва М.В., Блоха В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Декоративна та колекційна сировина Первомайського і Ганнівського родовищ 
Північного гірничозбагачувального комбінату 

  

32. Драгунова О.Г., Стеценко В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Мінералогія пісків новопетрівської світи Глеюватського родовища 

  
33. Ковальова А.О., Трунін О.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Онтогенічна реконструкція завершальних епізодів існування мартиту в глибинній 

корі вивітрювання залізних руд саксаганського виду (на прикладі родовища шахти 

«Ювілейна») 

  
34. Попрожук А.О., Стеценко В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Геологічне обгрунтування й розробка проектного ескізу геопарку «Сланцеві скелі» 

  

35. Скірко М.О., Євтєхов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Аутигенна та вертикальна мінералогічна зональність покладів гематитових 
кварцитів п’ятого та шостого залізистих горизонтів Інгулецького родовища  

  

36. Тихоненко В.О., Євтєхов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Мінералогія мармурів гданцівської світи Первомайського родовища (Криворізький 

басейн) 
  

37. Коне Абдулає, Тіхлівець С.В., Філенко В.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Геологія золоторудного родовища Колана (Південно-Західний Малі) 

  
38. Ндулу Мілонго Валь, Волков О.Г. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Мінерально-сировинна база Республіки Конго 

  

39. Шуліка Ю.М. Євтєхов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Генетична та прикладна мінералогія каменесамоцвітної сировини Кривбасу 

  
40. Альохін В. І., Безуглий Р. Ю., Кушнір А. І.  
(Донецький національний технічний університет, м. Покровськ) 

Порівняльний аналіз деформацій кристалічних порід та первинних каолінів північно-
західної частини Приазовського мегаблоку УЩ (Вовчанський блок) 

  
41. Мумряк М.І. (фірма «Статус», Російська Федерація) 

Результаты геолого-разведочных работ на золото в районе поселка Ягодного 

(Магаданская область) 

  
42. . Филенко В.В., Евтехов В.Д., Харитонов В.Н.  

(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Гранулометрический и минеральный состав отходов Вольногорского комбината 
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43 Блоха В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Декоративне та колекційне каміння Північного Кривбасу 
  

44. Демченко О.С., Євтєхов В.Д. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Євтєхов Є.В. (Северный горно-обогатительный комбинат, г.. Кривой Рог ). 

Оптимизация обращения с минеральными отходами горнообогатительных 

комбинатов Криворожского бассейна» 
  

45. Євтєхов В.Д., Філенко В.В., Тіхлівець С.В., Демченко О.С., Прилепа Д.М.   
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Мінералогічно обгрунтовані способи дозбагачення агломераційних руд Кривбасу 

  

46. Сапун Т.О. (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького ) 

Концентрація важких металів у грунтах Причорноморської низовини та Азово-
Придніпровської височини 

  

47. Аблець В. В. (Науково-дослідний і проектний інститут «Кривбаспроект») 

Оцінки впливу на довкілля: проблема реалізації на початковому етапі дії Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля» 
  

48. Коваленко В.А. (Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ)  

Систематика остракод Південної України 

  

49. . Мумряк М.І. (фірма «Статус», Російська Федерація). 

Систематика мінеральних пігментів Криворізького басейну 

  

50 Стрельцов В.О. (Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат, м. Кривий Ріг). 

Особливості морфології та анатомії індивідів і агрегатів головних 

породоутворювальних мінералів рибекітових метасоматитів 
  

51. Андрейчак В.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Каменесамоцвітна сировина Криворізького басейну (гемологічний аспект) 

  
52. Юрін А.О., Харитонов В.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Декоративність гранатових сланців Криворізького басейну 

  
53. Євтєхова А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Топомінералогія метаморфітів залізисто-кремнистої формації Українського щита 

  

54. Смірнова А.Я. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Історія розвитку стратиграфічних досліджень у Криворізькому національному 
університеті 
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Секція 7 Економіка і менеджмент 

  
  

Голова    Варава Лариса Миколаївна, д-р економ. наук, проф. 

Секретар   Рябикіна Наталія Іванівна, канд. економ. наук, доц. 

 

 
1. Paczoski Piotr (Польша) 

А.М. Турило (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Система управління і її окремі інноваційні аспекти на підприємстві 

 
2. Darius Pawliszezy (Польша) 

Формування стратегії підприємства в умовах глобалізаційних процесів 

 
3. Зінченко О.А., Свєтлова К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Забезпеченя фінансової стійкості підприємства в умовах економічної 

нестабільності 
 

4. Ковальчук В.А., Ковальчук Т.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Активізація інвестиційної діяльності гірничовидобувних підприємств в контексті 

внутрішніх проблем та зовнішніх викликів 

 
5. Ковальчук В.А., Ковальчук Т.М., Літкевич Ю.П. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Важелі формування та ефективного використання заохочувального фонду 

підприємства 

 

6. Турило А.А., Турило А.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Проблема співвідношення фінансово-економічного, інноваційного і інтелектуального 
видів розвитку на підприємстві  
  

7. Турило А.М., Зінченко О.А., Корнух О.В. 

(ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Економіка і фінанси підприємства в ракурсі управління його соціально-психологічним 

капіталом 
 

8. Нечаев В.П. (ДВНЗ «Криворожский национальный университет» ) 

О кибернетической модели управления инженерными ресурсами современного 
предприятия 
 

9. Максимов С.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Обгрунтування методів встановлення періодичності технічного обслуговування і 

ремонтів кар’єрних самоскидів у відповідності до умов їх експлуатації 
 

10. Ільченко В.О., Балашов А.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Характеристика систем управління проектами виробництва продукції та 

підприємствами 
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11. Поліщук І.Г., Ільченко К.О. (ВНЗ «Криворізький національний університет») 

Формування стратегії розвитку торгівельної мережі AUCHAN у м. Кривий Ріг із 
застосуванням SWOT-аналізу 
 

12. Астаф’єва К.О., Бондар О.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Теоретичні підходи до визначення реальної вартості франшизи та оцінки 

ефективності її використання 
 

13. Буханець В.В., Гусак А.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Диверсифікація інвестиційного портфелю підприємств як джерело збільшення його 

прибутковості в умовах нестабільності  
 

14. Максимова О.С., Щур Д.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Теоретико-методологічні засади управління витратами на гірничозбагачувальних 
підприємствах 
 

15. Темченко Г.В., Бондаренко І.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Внутрішній маркетинг підприємства 

 
16. Шахно А.Ю., Прігова Є.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Відновлювальна енергетика — крок до економічної незалежності і майбутнєУкраїни  
 

17. Шахно А.Ю., Тхоренко Д.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Проблеми фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств України 
 

18. Шахно А.Ю., Клименко К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Розвиток нестандартних форм зайнятості людського капіталу в умовах 

іноваційнного розвитку 
 

19. Кравченко Н.В., Чигрин К.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Динамічні здатності підприємства: формування і розвиток 

  

20. Скогарева Н.В., Кравченко Н.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Інститут довіри у забезпеченні сталого економічного розвитку 
 

21. Кравченко Н.В., Звягінцев Д.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Трансформація відносин зайнятості в глобальному просторі  
 

22. Кравченко Н.В., Кунерт А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Соціалізація економічного розвитку: сутність і роль у трансформації господарських 

систем 
 

23. Кравченко Н.В., Потапчук А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Конкурентні переваги підприємтсва в сучасних умовах 

 
24. Бондарчук О.М., Омельченко Д.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Тарифи та витрати енергетичних компаній 
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25. Афанасьєв Є.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Стратегічні аспекти інноваційного розвитку підприємств гірничо-металургійного 
комплексу, спрямовані на раціональне використання мінерально-сировинної бази України 

 

26. Афанасьєв І.Є., Афанасьєва М.Г. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Економіко-математичне моделювання ситуаційного антикризового управління 

складними економічними системами 
 

27. Бондарчук О.М., Буц М.Ю., Заярнюк Т.C. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Формування ефективності діяльності  гірничорудних підприємств 

 

28. Бондарчук О.М., Козир А.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Конкурентні переваги підприємтсв кондитерської галузі  

 

29. Шахно А.Ю., Скороход В.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Проблеми оплати праці в україні та шляхи їх вирішення 

 
30. Шахно А.Ю., Кравченко В.Є.(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Економічне обґрунтування шляхів зниження собівартості продукції 

 

31. Ковальчук В.А., Ковальчук Т.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Інвестиції як джерело і важіль реконструкції залізорудних кар’єрів 
 

32 Арутюнян А.Р., Степаненко О.О . (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Застосування стрес-менеджменту на підприємстві  

 

33. Арутюнян А.Р., Савонік Н.Л. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності України 

 

34. Арутюнян А.Р., Савонік Н.Л. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Менеджмент і адміністрування відкритого бюджету як інструмента модернізації 

муніципального управління міста Кривого Рогу 
 

35. Кадол Л.В., Тімченко Р.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Визначення вартості будівництва висотних будівель на Україні  

 

36. Кадол О.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Історія оподаткування майна 

 

37. Кадол Л.В., Дубіна Р.Я. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Види собівартості будівельно - монтажних робіт 

 
38. Кадол Л.В., Кравчук Л.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Актуальність дослідження взаємозалежності продуктивності праці і заробітної 

плати в будівництві  
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39. Кадол Л.В., Кравчук Л.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Враховування коштів на покриття ризику в будівництві   
 

40. Журавель Д.С., Кравченко Н.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Інтелектуальна власність як ресурс розвитку 

 

41. Лашкун Г.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підходи до управління ризиками в системі корпоративного менеджменту 

 

42. Короленко С.М., Явтушенко А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Особливості визначення фінансової стійкості промислового підприємства  

 
43. Короленко Р.В., Крилова Н.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Проблеми міжбюджетних відносин в Україні  

 

44. Варава Л.М., Бученкова О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Формування механізму управління конкурентоспроможністю продукції на основі 
маркетингової складової 

 

45 Міщук Є.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Аналіз співвідношення понять: економічна безпека – розвиток 

 
46. Варава А.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Особливості формування функціональних стратегій підприємства 

 

47. Варава Л.М., Голобородько Б.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Обгрунтування необхідності проведення оцінки економічної ефективності 
маркетингових комунікацій підприємства 

 

48. Григораш Т.С., Пасічник Н.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Визначення сутності поняття економічної безпеки  

 
49. Цибулькіна Н.В., Сушко С.С., Іванова А.А.  
(ГЕМК ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Використання електронно-навчального посібника з дисципліни «фінанси і гроші» для 

дистанційного навчання студентів економічних спеціальностей  

 

50. Адаменко М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Розвиток та фінансування інновацій комерційних банків та страхових компаній  
 

51. Кравцов О.В., Данілова А.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Економічна додана вартість як критерій оцінювання ефективності інноваційних 

проектів 

 
52. Кравцова О.О., Данілова А.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Вплив IT-аутсорсингу на скорочення витрат підприємств 
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53. Арутюнян А.Р., Лебєдєва В.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Особливості мотивації персоналу 
 

54. Кравцов О.В., Губа О.Г. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Оптимізація перевезень збірних вантажів в міжнародному сполученні 

автомобільним транспортом, шляхом раціоналізації вибору маршруту 

 
55. Варава А.А., Губа О.Г. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Моделювання транспортного процесу перевезення сировини в межах міського та 

приміського сполучення 

 

56. Короленко С.М., Соколик В.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Кредитний рейтинг позичальника 

 

57. Короленко С.М., Кульчицька Н.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Теоретичні основи оцінювання фінансового стану підприємства 

 
58. Короленко С.М., Богдан М.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Теоретичні підходи фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва  

 

59. Варава Л.М., Дубенчак А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Особливості оцінки економічної стійкості підприємства в сучасних ринкових умовах 
 

60. Арутюнян А.Р., Варава А.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Умови визначення собівартості імпортних товарів з урахуванням ефективності 

логістичної діяльності  

 
61. Паустовська Т.І., Рожко Д.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Методи регулювання міжнародної торгівлі  

  

62. Паустовська Т.І., Журавель Д.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Трудова міграція в Україні. Проблеми та перспективи розвитку 
 

63. Паустовська Т.І., Потапчук А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Демографічна ситуація в Україні та її вплив на економіку 

 

64. Шахно А.Ю., Половнікова О.Є. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Підвищення ефективності управління персоналом підприємства в ринкових умовах  

 

65. Лашкун Г.А., Бондар О.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Договір соціального партнерства як інструмент економіко-правового забезпечення 

корпоративної соціальної відповідальності  
 

66. Шахно А.Ю., Співак В.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства в 

сучасних умовах 
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67. Шура Н.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Особливості побудови потенціальних галузевих кластерів при оцінці економічного 
потенціалу підприємства 

 

68. Ртищев С.А., Куліш В.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Тайм-менеджмент як мистецтво ефективної організації часу 

 
69. Арутюнян С.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Умови функціонування ринку банківських послуг 

 

70. Брадул О.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Наукові передумови бухгалтерського обліку 
 

71. Рябикіна К.Г., Гусак А.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень в умовах стрімкого 

розвитку інформаційних технологій 

 
72. Адамовська В.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Проектний менеджмент як складова інноваційного державного управління 

 

73. Єлізаров І.Г., Луньов Д.Е. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Таргетинг в рекламній діяльності  
 

74. Короленко О.Б., Колісніченко О.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Імітаційне моделювання запасами на підприємствах оптової торгівлі  

 

75. Поліщук І.Г., Звонецька І.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Економічна оцінка інноваційної діяльності підприємства  

 

76. Голівер В.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Ефективність діяльності органів національної моделі корпоративного управління  

 
77. Турило A.M., Корнух О.В., Турило A.А. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Трансформація: характерні риси, вимоги до менеджменту корпорації та 

методологія оцінки 

 
78. Зінченко О.А., Короленко С.М., Короленко Р.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Підходи до управління розвитком промислових підприємств у аспекті удосконалення 

структури фінансової стратегії підприємства 

 

79. Максимов С.В., Максимова О.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Обгрунтування методів корегування періодичності технічного обслуговування і 
ремонтів кар’єрних самоскидів у відповідності до умов їх експлуатації 
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80. Мартиненко В.Ф. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Превентивне державне управління господарським розвитком в Україні  
  

81. Турило А.А., Турило А.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Процеси капіталізації, зростання ринкової вартості та інноватизації корпорації в 

аспекті значимості і впливу на них соціально-психологічного чинника (капіталу) 

 
 

C е к ц і я  8    Б у д і в н и ц т в о  

 

 

Голова:   Шишкін Олександр Олексійович, д-р . техн. наук, проф. 
Секретар   Астахова Наталя Валентинівна, канд. техн. наук, доц. 

 

 

1. Романенко К.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Чирва Т.Л. (Київський національний університет будівництва та архітектури)  

Чирва В.М., Савченко А.А. (ТОВ «Придніпров’я») 

Збільшення несучої здатності колон споруди плавального басейну закритого типу 

  

2. Колесніченко С.В. (Донбаська національна академія будівництва і архітектури)  

Визначення категорій дефектів та пошкоджень сталевих будівельних конструкцій 
для розрахунків залишкового ресурсу 

  

3. Хільченко О.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Експлуатаційні властивості бетонів на легких заповнювачах із техногенної 

сировини гірничо-металургійних підприємств Кривого Рогу 
  

4. Хільченко О.П., Вальшанов А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Склад сировинної суміші для отримання пористого заповнювача 

  

5 Хільченко О.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 
Властивості пористого заповнювача – пульпопору із промислових відходів 

  

6. Коверніченко Л.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Процеси утримання води в бетоні  

  
7. Коверніченко Л.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Контакт вяжучої речовини із заповнювачами 

  

8. Коверніченко Л.М., Ярема Р.Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Корозія залізобетону 
  

9. Шишкіна О.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження впливу наномодифікаторів на властивості дрібнозернистого бетону  
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10. Шишкін О.О., Герасимова К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Визначення оптимального складу комплексної добавки до бетонів, що перебувають 
під впливом динамічних навантажень 

 

11. Настич О.Б. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Причины возникновения деформации строительных  конструкций от воздействия 

повышенных температур 
 

12. Валовой О.І., Єрьоменко О.Ю., Валовой М.О., Афанасьєв В.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Перваги та недоліки способів з’єднання композитних профілів 

 

13. Валовой О.І., Єрьоменко О.Ю., Валовой М.О., Волков С.О. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Експлуатаційні характеристики балок армованих композитною арматурою  

 

14. Валовой О.І., Єрьоменко О.Ю., Валовой М.О., Серединский В.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Ефективність зовнішнього армування вуглецевими стрічками при підвищенні 
сейсмостійкості цегляних будівель 

 

15. Рогозін В.В., Сопова В.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Експлуатація та ремонт рулонних покрівель житлових та промислових будівель  

 
16. Рогозін В.В., Константиненко Д.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Технологія і організація робіт при реконструкції плит покриття фабрики 

збагачення ІнГЗКа 

 

17. Татаренко М.М., Тороповська Ю.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

3D-друк у будівництві та подальші перспективи його застосування 

 

18. Романенко К.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження сейсмостійкості та ефективності превенитивного підсилення 

композитними стрічками промислової споруди 
 

19. Савін В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Деякі проблеми при виробництві питноі води в м. Кривий Ріг 

 

20. Наливайко В.Г. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Спосіб ефективного пилопригнічення пляжів хвостосховищ та розробка засобу для 

його здійснення 

 

21. Шишкіна О.О., Турунцев А.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Вплив міцелоутворюючих поверхнево-активних речовин на міцність ніздрюваного 
реакційно-порошкового бетону  
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22. Грицаєнко О.М., Руденко Ю.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Обстеження залізобетонного балочно-розрізного пішохідного мосту в Маріуполі  
 

23. Грицаєнко О.М., Макаров В.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Тепловізійне обстеження будівль  

 

24. Астахова Н.В., Білашенко К.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Світлопередаючий бетон 

 
25. Астахова Н.В., Волошина Ю.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Сучасні матеріали для теплоізоляційних робіт 

 
26. Астахова Н.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Исследование продуктов гидратации портландцемента, модифицированного 

железистыми цеолитами  

 
27. Савін В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Застосування альтернативних технологій для систем водовідведення 

  
28. Шимко В.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Містобудівний вплив торговельних центрів-молів на міське середовище 
 

29. Шимко В. А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Реконструкція міських територій як складова сталого розвитку міст 

 

30. Шимко В.А., Білашенко К.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Майбутнє житло студентів - маленькі смарт-будиночки 

 
31. Попруга Д.В., Барханський В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Полімерні покриття в будівництві  

 
32. Валовой О.І., Попруга Д.В., Чорна К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Особливості анкерування композитної арматури в бетоні  

33. Мовчан В.В., Мовчан О.Г. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Екологічні аспекти застосування деяких флотореагентів при збагаченні залізних руд 
 

34. Татаренко М.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Монолітний пінобетон – ефективний теплоізоляційний матеріал 

 

35. Наливайко В.Г., Березенко Д.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Порівняння вартості обігріву приміщень з використанням різних джерел енергії 
 

36. Лосьев К.В., Попович А.К. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Влияние использования новых материалов при монтаже систем 

теплогазоснабжения и водоснабжения на продолжительность безаварийной работа 

теплогенерирующих предприятий и водопроводно-канализационного хозяйства. 
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37. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Погасій А.Д. 

(ДВНЗ «Криворожский национальный университет») 

Архітектурно – містобудівні особливості реструктуризації територій промислових 

обєктів міст 

 
38. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Арнацький C.О.  

(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Підтоплення урбанізованих територій 

 
39. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Кравцов В.С.  

(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Багаторівневі паркінги в районах житлової забудови 

 
40. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Скалєвський В.О. 
ДВНЗ «Криворізький національний університет»  

Формування середовища громадсько-торгівельних комплексів з багаторівневими 

підземними структурами 

 
41. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Жулаєва П.Ю. 
ДВНЗ «Криворізький національний університет»  

Формування структури придомових територій 

 
42. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Гутеньова К.В. 
ДВНЗ «Криворізький національний університет»  

Розвиток інженерних систем життєзабезпечення міських територій 

 
43. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Скрипченко С.Ю. 
ДВНЗ «Криворізький національний університет»  

Сучасні тенденції влаштування набережних 

  

44. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Маркелов Т.С. 
ДВНЗ «Криворізький національний університет»  

Соціальна обумовленість планувальної структури квартир соціального і доступного 

житла 

 
45. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Супрун О.А. 
ДВНЗ «Криворізький національний університет»  

Реструктуризація промислових територій міста 

 
46. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Ушкалов М.С. 
ДВНЗ «Криворізький національний університет»  

Світловипромінюючі матеріали в дорожньому будівництві  
 

47. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Андрєєв В.О. 
ДВНЗ «Криворізький національний університет»  

Типологія будівель і споруд для забудови кар’єрів 
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48. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Плужнік А.В. 
ДВНЗ «Криворізький національний університет»  

Будівництво енергоефективних будинків 

 
49. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Тітунін Є.В. 
ДВНЗ «Криворізький національний університет»  

Утилізації міського сміття та будівництво полігонів твердих побутових відходів 

(ТПВ) 

 
50. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Бородовий Р.І. 
ДВНЗ «Криворізький національний університет»  

Структурно-планувальна організація ринкових комплексів 

 
51. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Ващенко Ю.В. 
ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Діловий центр – новий містобудівний елемент міста 

 

52. Філонова К.О., Татаренко А.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Вдосконалення теплоізоляції трубопроводів систем теплопостчаня 

 
53. Михалків Д.В., Горська Д.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Вплив схеми обробки повітря на техніко-економічні показники системи вентиляції 
громадських будівель 

 
54. Михалків Д.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Аналіз впливу концентрації двоокису вуглецю на розрахункові параметри систем 

вентиляції житлових та громадських будівель 

 

55. Голышев А.М., Филонова Е.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Особенности применения воздуховодов в системах аспираци 

 

56. Коновалюк В.А., Вавилюк О.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Ітенсифікація механічної очистки побутових стічних вод  

 
57. Голышев А.М., Филонова Е.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Направление совершенствования местных отсосов закрытого типа 

 

58. Валовой О.І., Охрімчук В.Л., Валовой М.О.  

(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Аналіз існуючих методів підвищення сейсмостійкості споруд у застосуванні до 

протяжних кам’яних будівель 

 

59. Валовой О.І., Охрімчук В.Л., Валовой М.О.  

(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Моделювання характерної протяжної кам’яної будівлі для розрахункових 

досліджень сейсмостійкості  
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60. Астахов В.І., Федоров Д.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Питання водонепроникності легкого бетону для безрулонної покрівлі над теплим 
горищем 

 

61. Астахов В.И., Гиоргадзе Р.Г. (ДВНЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Шлакопемзобетон для элементов индустриальной крыши  

 
62. Вавилюк О.Ю., Мовчан О.Г. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Нова технологія  біологічного очищення стічних вод 

 

63. Коновалюк В.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Аналіз способів зменшення комерційних втрат природного газу 
 

64. Голишев О.М., Коновалюк В.А., Михалків Д.В., Філонова К.О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Перспективи застосування систем вентиляції зі змінною витратою повітря в 

умовах будівель навчальних закладів 

 

65. Валовой О.І., Охрімчук В.Л. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Створення розрахункової моделі протяжної кам’яної будівлі для визначення зусиль 

при сейсмічних впливах 

 

66. Колесніченко С.В. (Донбаська національна академія будівництва і архітектури) 

Визначення категорій дефектів та пошкоджень сталевих будівельних конструкцій 
для розрахунків залишкового ресурсу 

 
67. Настич О.Б., Хоруженко І.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 
Удосконалення методів розрахунку та проектування підпірних стін з урахуванням 

розділення на складові частини коефіцієнтів запасу міцності  

 

68. Валовой О.І., Єрьоменко О.Ю., Валовой М.О., Волков С.О. 
(ДВНЗ “Криворізький національний університет”) 

Виготовлення зразків балок зі змішаним армуванням базальтовою та металевою 

арматурою 
 

69. Валовой О.І., Попруга Д.В., Люльченко Є.В., Чорна К.В.  
(ДВНЗ "Криворізький національний університет" ) 

Визначення прогинів згинальних елементів армованих склопластиковою і металевою 

арматурою 

 

70. Чирва В.М., Савченко А.А. (ТОВ «Придніпров’я»,м. Кривий Ріг) 

Чирва Т.Л. (Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ) 

Романенко К.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз результатів обстеження споруди плавального басейну та збільшення несучої 

здатності колон, які зазнали експлуатаційних пошкоджень, шляхом улаштування 

монолітних обойм 
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71. Тимченко Р.А., Попов С.О., Кришко Д.А., Мацышин С.О. 
(ГВУЗ «Криворожский национальный університет») 

Защитный экран из труб для тоннелей в городской застройке  

 
 

Секція 9 Охорона праці, промислова безпека та екологія  

 

 

Голова    Лапшин Олександр Єгорович, д-р техн. наук, проф. 
Секретар    Пищикова Олена Вікторівна, канд. техн. наук, доц. 

 

 

1. Тищук В.Ю., Ковальова І.Б., Бондаренко В.Ю.  
(Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України)  

Захист повітряного середовища від шкідливих викидів коксохімічного виробництва  

 

2. Гайдіна А.В., Тверда О.Я. 
(Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 

Сікорського") 

Оцінка впливу якості природного газу на валові викиди NO2 від енергетичних 

установок 
 

3. Онисимчук Т.М., Тверда О.Я. 
(Національний технічний університет  України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 
Сікорського") 

Аналіз способів підвищення ефективності роботи газотранспортної системи 
України 

  

4. Таірова Т.М. (ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони 

праці», м. Київ) 

До питання удосконалення системи управління охороною праці  

 

5. Швагер Н.Ю., Тютюник Ю.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Управління ризиком на виробництві  

 

6. Лапшин О.Е., Лапшин О.О., Лапшина Д.О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Ефективність очищення рудникового повітря за допомогою гідравлічних завіс 

 

7. Голишев О.М., Короленко В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Попередження виробничого травматизму шляхом аналізу та прогнозу показників 

виробничого травматизму  

  

8. Лапшин О.Е., Гацький А.К., Гацький І.А.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Запобіжне механізоване кріплення гірничих виробок  
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9. Шаповалов В.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Очищення повітря всередені аспіраційного укриття перевантажувального вузла 
  

10. Пищикова О.В., Мележик Д.К. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Обґрунтування необхідності розрахунків соціально-економічної ефективності 

працеохоронних заходів при їх плануванні  

  
11. Деньгуб В.І., Попович А.К. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Дослідження ексергетичної ефективності теплообмінних апаратів з потоками, що 

контактно змішуються.  

  

12. Деньгуб В.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Використання критерія фішера-снедекора для оцінки впливу часу на властивості 

об’єктів досліджень. 

  

13. Устименко А.В., Дремлюга А.О., Мовчан В.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Аналіз та пошук ефективних методів видалення сполук заліза із розчинів 

  
14. Худик М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Засоби підвищення ефективності пиловловлення пилоосаджувальних камер  

  

15. Нестеренко О.В., Дібров К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Безпека екстремальних ситуацій  
  

16. Лапшин О.О., Курілович О. С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Технічні характеристики і можливості пожежних машин  

  

17. Лапшин О.О., Батир К.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Технологічна карта вантажно-розвантажувальних робіт, що проводяться 

баштовим краном на території складів та складських ділянок 

  

18. Лосьев К.В., Сугaняка Е.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Влияние состояния технологического оборудования предприятий теплоснабжения 
и водопроводно-канализационного хозяйства на заболеваемость работников в 

холодный период года. 

  

19. Лосьев К.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Важность определения степени травмоопасности основных видов ремонтных и 
эксплуатационных работ на теплогенерирующих предприятиях в холодный период 

года 

  

20. Лапшин О.Є., Лапшин О.О., Лапшина Д.О. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Підвищення ефективності очищення рудникового повітря в гірничих виробках шахт 
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21. Мец Ю.С., Антонов. А.Ю. (ДВНЗ «Криворожский национальный университет») 

Украине – европейские дороги 
 

22. Шваґер Н.Ю., Заікіна Д.П. (ДВНЗ «Криворожский национальный университет»)  

Аналіз систем управління охороною праці зарубіжних країн  

 

23. Шваґер Н.Ю., Нестеренко О.В., Комісаренко Т.А., Домнічев М.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз способів і засобів гасіння рудникових пожеж 
 

24. Пищикова О.В., Янова Л.О., Сахно С.І. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Проблеми у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні  

 

25. Таірова Т.М., Ткачук К.Н.  
(ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» , м. Київ) 

Математичне моделювання системи охорона праці  

 

26. Лапшин О. Є., Худик М. В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Огляд існуючих конструкцій пилоосаджувальних камер для очищення аспіраційного 

повітря 

 

27. Часова Е.В., Демчишина О.В. Борисенко В.В., Лисенко В.І. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Фотометричне визначення аніонних поверхнево-активних речовин 

  
28. Шаповалов В.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Очищення повітря всередині аспіраційного укриття перевантажувального вузла 

 

29. Швагер Н.Ю., Заікіна Д.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз професійної захворюваності нагірничодобувнихпідприємствах Кривбасу 
 

30. Пищикова О.В., Янова Л.О., Сахно С.І.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Проблеми у сфері забезпечення дорожнього руху в Україні  

  

31. Голышев А.М., Филонова Е.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Влияние параметров источников пылевыделений на требуемые объемы 
отсасываемого воздуха 
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С е к ц і я  1 0   М е т а л у р г і я  

 
 

Голова   Губін Георгій Вікторович, д-р техн. наук, проф.  
Секретар   Чубенко Вікторія Анатоліївна, канд. техн. наук, доц.  

 
 

1. Лялюк В.П. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Шмельцер Е.О., Кассим Д.А., Ляхова И.А. (Криворожский металлургический институт)  

Влияние степени измельчения угольных шихт с высоким содержанием жирных 

углей на прочностные свойства кокса для доменной плавки  

 
2. Лялюк В.П. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Шмельцер Е.О., Кассим Д.А., Ляхова И.А. (Криворожский металлургический институт)  

Оценка влияния характеристик угольной шихты на свойства и стабильность 

качества кокса для доменной плавки 

 
3. Лялюк В.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Кассім Д.О., Ляхова І.А., Чупринов Є.В. (Криворізький металургійний інститут)  

Розробка єдиного виду залізорудної сировини з кращими  властивостями агломерату 

та окатишів 
 

4 Лялюк В.П. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Кассим Д.О. (Криворожский металлургический институт)  

Проблемы увлажнения дутья в доменной плавке 

 
5. Лялюк В.П. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Кассим Д.А. (Криворожский металлургический институт)  

Согласование управления распределением шихтовых материалов на колошнике и 
газового потока в горне доменной печи 

 
6. Лялюк В.П. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Кассим Д.О. (Криворожский металлургический институт)  

Проблемы технологии с вдуванием пылеугольного топлива на доменной печи 

объемом 5000 м3 

 
 

7. Губин Г.В., Губин Г.Г., Ярош Т.П. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Губина В.Г. (Институт геохимии окружающей среды НАН Украины) 

Императивы ХХІ века в горном деле 
 

8. Бабаєвська О.В., Ярош Т.П., Плотніков В.В.  

(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Особливості використання полімерних сполук для процесу оґрудкування аглошихти 

 
9. Савельев С.Г., Кондратенко М.Н. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Эффективность применения различных связующих добавок при производстве 

железорудных окатышей 
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10. Чубенко В.А., Хіноцька А.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження можливості керування структурою металічного сплаву при обробці 
металів тиском 

 

11. Чубенко В.А., Хіноцька А.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження суміщення процесів безперервного лиття-прокатування в умовах 

суспензійної розливки сталі  
 

12. Плотніков В.В., Ярош Т.П., Бабаєвська О.В.  

(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Використання імпульсів різної форми і частоти при інтенсифікації процесу 

магнітного збагачення 
 

13. Бабошко Д.Ю., Саитгареев Л.Н. (ДВНЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Уменьшение содержания серы в окатышах из титаномагнетитового концентрата 

Крапивинского месторождения  

 
14. Савельев С.Г. (ДВНЗ «Криворожский национальный университет»)  

Анализ показателей интенсивности процессов производства окисленных 

железорудных окатышей 

 

15. Лялюк В.П. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет» ) 
Кассим Д.А. (Криворожский металлургический институт) 

Повышение равномерности распределения параметров дутья и горнового газа по 

окружности горна доменной печи 

 

16. Чубенко В.А, Хіноцька А.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Підвищення ефективності процесів суміщення лиття-прокатування за рахунок 

збільшення швидкості кристалізації металу в машині безперервного лиття 

заготовок 

  
 

С е к ц і я  11    Технічна механіка, гірничі машини та галузевий транспорт  

 

 

Голова    Громадський Анатолій Степанович, д-р техн. наук, проф. 

Секретар   Хруцький Андрій Олександрович, канд. техн. наук, доцент 
 

 

1. Рудь Ю.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Перспективи  методу Монте-Карло для отримання показників надійності 

технологічних систем фабрик окускування гзк 
 

2. Рудь Ю.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Проблеми оптимізації компонувальних схем зубчастих редукторів 
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3. Рудь Ю.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Проблеми та перспективи оптимізації компонувальних схем багатоступінчастих 
редукторів 

 

4. Рудь Ю.С., Кучма В.В., Белоножко В.Ю.  

(ГВУЗ «Криворожский национальный университет» ) 

О вибрации бурового става СБШ-250мн 
 

5. Нечаев В.П., Рязанцев А.О. (ДВНЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Улучшение динамических характеристик шпиндельных узлов металлорежущих 

станков при модернизации  
 

6. Нечаев В.П., Рязанцев А.О. (ДВНЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Прогрессивные технологии восстановления коленчатых валов 
 

7. Нечаев В.П., Рязанцев А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Оплавлювальні плазмові покриття в ремонтній технології 
 

8. Нечаев В.П., Рязанцев А.О., Лаухіна Л.І.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Електроконтактне наплавлення при усунення пошкоджень валів 

 
9. Нечаев В.П., Рязанцев А.О., Чернявська О.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Стійкість інструменту для свердління отворів малих діаметрів у жароміцних 

сплавах 

 
10. Нечаев В.П., Рязанцев А.О., Чернявська О.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Проблема контролю форми великогабаритних обертових деталей в процесі їх 

експлуатації і відновлення 

 
11. Білоножко В.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Стопоріння нарізних з’єднань анаеробним клейовим фіксуванням 

  
12. Білоножко В.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Сучасні конструкції пружних шайб для стопоріння нарізних з’єднань 

 
13. Кучма В.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет» ) 

О динамической неустойчивости бурового става станков СБШ -250 

 
14. Марчик М.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Розробка засобів вібраційного захисту установок глибокого буріння 

 
15. Дубровський С.С., Старостін А.Ю., Альошин О.В.  
ДВНЗ «Криворізький національний університет»  
Підвищення ефективності обробки корозійностійких (нержавіючих) сталей  
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16. Мацишин С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Математичне моделювання як засіб управління якістю прокату  
 

17. Мацишин С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Причини появи зносу та шляхи підвищення терміну служби деталей  

 

18. Мацишин С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження мікроструктури та властивостей арматурного прокату з 

чьотирьохстороннім розташуванням похилих ребер  
 

19. Мацишин С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Термомеханічне зміцнення арматурного прокату та прогнозування його механічних 

властивостей 

 
20. Мацишин С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Модернізація лінії прискореного охолодження 

 

21. Мацишин С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Дослідження впливу деформації на структуру та властивості сталі 20  
 

22. Кляцкий В.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Влияние износа броней дробилки мелкого дробления на ее технологические 

показатели 

 
23. Пристінський М.Г., Пристінський С.М.  

(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Доцільність і перспективи використання електромобілів в межах міста 

 

24. Кіяновський М.В., Бондар О.В., Деміда Н.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Генеративні методи моделювання для оптимізації проектування деталей  

 

25. Бондар О.В., Шишова С.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Організація нормативно-довідкової бази промислового підприємства 
 

26. Бондар О.В., Комнатний І.В. (ДВНЗ « Криворізький національний університет» ) 

Застосування cad/cam-системи artcam в промисловому дизайні  

  

27. Бондар О.В., Солодун О.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Забезпечення вібростійкості металорізальних верстатів з ЧПК за допомогою засобів 

Solid Edge  

 

28. Дубровський С.С., Реброва С.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Актуальність визначення термо-механічних властивостей деталей із полімерних 
конструкційних матеріалів 
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29. Горбачов Ю.Г., Бобошко Р.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження робочих органів шахтних навантажувальних машин з бічним 
захватом гірничої маси 

 

30. Горбачов Ю.Г., Журавський В.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Обгрунтування вимог до обладнання комбінованих схем транспорту в циклічно-

потокових технологіях відкритої розробки 
 

31. Горбачов Ю.Г., Кобриня К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження обладнання для попереднього збагачення залізної руди  

 

32. Горбачов Ю.Г., Мацак О.Г. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження раціональних параметрів підземних механізованих бункерів 

 

33. Горбачов Ю.Г., Комишов В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження параметрів удосконаленого підбункерного віброживильника 

 
34. Горбачов Ю.Г., Хруцький А.О., Великий С.В.  

(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження параметрів пристрою для вібраційного огрудкування залізорудної 

сировини 

 
35. Горбачов Ю.Г., Хруцький А.О., Кравченко В.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження удосконаленої конструкції заглибленого віброживильника 

 

36. Горбачов Ю.Г., Хруцький А.О., Салогуб М.О. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження параметрів пересувного забійного стрічкового конвеєра 

 

37. Горбачов Ю.Г., Хруцький А.О., Ткаченко О.О. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Аналіз процесу дроблення і розробка вихідних вимог до конструкції вібраційної 

щокової дробарки 
 

38. Горбачов Ю.Г., Громадський В.А., Григорович Д.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз процесу бічного сходу стрічок стрічкових конвеєрів в гірничій промисловості 

 

39. Горбачов Ю.Г., Громадський В.А., Рузанов А.О. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження параметрів уніфікованого вібротранспортного модулю  

  
40. Горбачов Ю.Г., Громадський В.А., Шелудько А.О. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Аналіз параметрів верстатів пневмоударного буріння свердловин діаметром 200 і 250 мм 
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41. Горбачов Ю.Г., Громадський В.А., Дмитренко К.С. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Аналіз умов експлуатації та дослідження параметрів пасивного завантажувального 

пристрою стрічкового конвеєра 
 

42. Горбачов Ю.Г., Громадський В.А., Фурт О.А. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження параметрів удосконаленого вібраційного грохоту 

 

43. Громадський А.С., Горбачов Ю.Г., Огур М.А. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження процесу взаємодії елементів стрічкового конвеєру з крупношматковим 

вантажопотоком 

 
44. Громадський А.С., Горбачов Ю.Г., Тульчинський А.С. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження параметрів удосконаленого шахтного вібраційного люку 

 

45. Олійник С.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Вибір напрямку та підходу при дослідженні процесу буріння шпурів та свердловин 

машинами ударної дії 
 

46. Гулівець О.А., Олійник С.Ю., Будика М.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Застосування теореми про швидкості точок плоскої фігури при виконанні 

кінематичного аналізу планетарних передач 

 

47. Божков О.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дизель-тролейвозний транспорт як спосіб вирішення проблем експлуатації 
кар’єрних самоскидів на гірничозбагачувальних комбінатах Кривбасу 

 

48. Степанкіна І.Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Розвиток конструкцій сучасних кар’єрних автосамоскидів  
 

49. Богатиренко А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Розвиток електромобільної галузі в Україні  

 

50. Антосєва Т.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Питання утилізації автомобільних шин 

 

51. Петров С.О., Реброва С.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Принципи компонування інструментальних модулів при реалізації технологій 

лазерної обробки на верстатах з ЧПК 
 

52. Петров С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Особливості розрахунку зварних з'єднань методом кінцевих елементів 
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53. Бугай Л.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Технология и конструкции технологической оснастки при изготовлении пазов 
шпоночных и шлицевых 

 

54. Петраш В.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Аналіз області використання стрічкових конвеєрів та пошкоджень і зносу 

конвеєрних стрічок  
 

55. Хруцький А.О., Кас'ян В.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження та обґрунтування раціональних конструкційних параметрів вагонетки 

типу ВГ-9,0.  

 
56. Хруцький А.О., Лавриненко Д.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження та обгрунтування раціональних конструктивних параметрів шасі 

УБШ 

 

57. Почужевський О.Д., Веснін А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Управління якістю технічного обслуговування та ремонту міського транспорту 

 

58. Громадський А.С., Александров Є.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження та розробка удосконаленої конструкції уловлювача стрічки похилого 

конвеєра в умовах «Арселор Мітал» (м. Кривий Ріг) 
 

59. Громадський А.С., Хруцький А.О., Дорошенко В.В.  

(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження та обґрунтування раціональних параметрів коробу грохоту інерці йного 

типу ГІ-3,7 підвищеної жорсткості  
 

60. Хруцький А.О., Громадський В.А., Катерний І.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження конструкції підвіски шахтного електровоза К-14У 

 

61. Громадський А.С., Хруцький А.О., Ковбасюк В.Є.  

(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження конструкції штирових коронок для буріння свердловин з підвищеними  

техніко-економічними показниками 

 

62. Громадський А.С., Хруцький А.О., Кумпан О.П.  

(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження шляхів зменшення реакції системи двовалкової дробарки на 

потрапляння недробленого матеріалу 

 

63. Хруцький А.О., Маколдін Є.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження конструції вібратору з підвищеною надійнистю синхронно-синфазного 
режиму роботи 

 



 41 

64. Хруцький А.О., Громадський В.А., Манагаров С.А.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження конструкції барабану млина кульового типу МШР-3200х3100 

підвищеної ефективності подрібнення 

 
65. Горбачов Ю.Г., Хруцький А.О., Плієв Р.Д. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження та удосконалення робочого колеса ґрунтового насосу типу 8 ГР з 

підвищеним строком служби 

 
66. Хруцький А.О., Громадський В.А., Савченко О.С. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження конструкції дробарки типу КМД-2200 для дроблення матеріалів різної 

твердості 
 

67. Горбачов Ю.Г., Хруцький А.О., Симоненко К.К. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження конструктивних параметрів муфт для надпотужних механічних 

передач гірничих машин 

 

68. Громадський А.С., Хруцький А.О., Сукіасян Е.Е. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження та удосконалення механічної передачі валкової дробарки типу ДВГ-350х460 

  
69. Хруцький А.О., Федій В.Ю (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження раціональних параметрів віброізолюючих елементів на прикладі 

гірничих машин 

 

70. Хруцький А.О., Громадський В.А., Чорний Д.О. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Дослідження раціональних параметрів гідравлічного приводу конусної дробарки типу 
ККД-1500/180 

 

71. Громадський А.С., Хруцький А.О., Голуб І.І.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Дослідження раціональних конструкцій підшипникових вузлів роликів стрічкових 

конвеєрів 

 
72. Горбачов Ю.Г., Хруцький А.О., Непочатов В.А. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Дослідження рами консольного стрічкового конвеєру кк-1 складського 

перевантажувального комплексу ГЗК 

  

73. Хруцький А.О., Громадський В.А., Овдій О.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Дослідження конструктивных параметрів ковшів роторного екскаватору типу ЕР-315 

для відпрацювання складноструктурних пластів 
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74. Хруцький А.О., Семеніченко О.М. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Дослідження раціональної траєкторії руху щоки дробарки типу ЩДС-4 х 9  

  
75. Бугай Л.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Технология магнитно-абразивного полирования деталей горной промішленности 

  

76. Антоненко И. И., Кучма А. И. 
(ГВУЗ «Криворожский государственный педагогический университет» ) 

Взаимодействие частиц со стенками отводов пневмотраспорного трубопровода  

  

 
Секція 12  Електромеханіка та електроенергетика 

 

 

Голова    Сінчук Олег Миколайович, д-р техн. наук., проф. 

Секретар   Кольсун В’ячеслав Анатолійович, канд. техн. наук, доц.  
 

 

1. Сінчук І.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

До проблеми електроенергетичної конкурентоспроможності підприємств залізорудної 

галузі України 
  

2. Сінчук О.М., Сінчук І.О., Берідзе Т.М. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Аналіз факторів енергетичної безпеки України  

  

3. Сінчук О.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Бойко С.М., Шмельов Ю.М. 
(Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) 

До питання формування джерел розосередженої генерації в умовах залізорудних 
підприємств 

  

4. Замицький О.В., Лідер М.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Обґрунтування та вибір раціональних параметрів першого проміжного 

повітроохолоджувача турбокомпресора 
  

5. Кривда В.І., Курінько Д.Д., Майданов Д.О., Зубак В.В. 
(Одеський національний політехнічний університет) 

Математичне моделювання сонячних батарей в SIMULINK 

  

6. Сінчук О.М., Барановська М.Л., Федотов В.О. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження динаміки роботи тягового електропривода шахтних електровозів при 

вантажно-розвантажувальних операціях 
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7. Замицький О.В., Шепеленко М.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Аналіз конструкції апаратів сухої газової очистки  
 

8. Замицький О.В., Шепеленко М.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Аналіз конструкції апаратів мокрої газової очистки  
 

9. Кривда В.І., Пасько А.С. (Одеський національний політехнічний університет)  

Спрощена методика розрахунку зони захисту стрижневого блискавкозахисту 

  

10. Барановська М.Л., Петренко І.Е., Барановський В.Д. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Зниження технічних втрат електроенергії в лініях електропередач 

 
11. Барановська М.Л., Петренко І.Е., Барановський В.Д. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження динамічних характеристик роботи компресора верстата СБШ-250  
 

12. Барановська М.Л., Гелих Є.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Заходи економії енергоресурсів на залізорудних підприємствах з відкритим 

видобутком руди 

 
13. Барановська М.Л., Пантілімонов Б.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Енергозбереження на гірничорудних підприємствах Криворізького залізорудного 
басейну 

 

14. Марчик М.О., Гриценко О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Перспективи застосування міні-ТЕЦ у сучасній енергетиці  

 
15. Марчик Н.А., Гриценко О.В. (ДВНЗ «Криворожский национальный университет») 

Анализ перспектив использования биогаза как альтернативного источника энергии  

 

16. Саітгареєв Н.Х., Шаповалова Н.Н. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Числове розв’язання крайової задачі теплопровідності  з використанням бібліотеки 
наукових розрахунків SCIPY 

 

17. Рожненко Ж.Г., Данилейко О.К. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Аналіз системи дистанційного обліку теплової енергії «navi-count» 

 
18. Бондаревський С.Л., Данилейко О.К. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Автоматизована система керування шахтним водовідливом 

 

19. Бондаревський С.Л., Данилейко О.К. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Реєстрація параметрів роботи асинхронного приводу при вентиляторному навантаженні 
 

20. Бондаревський С.Л., Волохов В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Стенд для реєстрації параметрів сумісної роботи сонячних панелей  
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21. Сінчук І.О., Кальмус Д.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

До питання ефективності використання контактних електровозів в умовах 
залізорудних шахт 

 

22. Сѐмочкин А.Б., Федотов В.О. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Оценка возможностей автоматизации точного позиционирования вагонеток 

шахтного электровозного транспорта под разгрузку в условиях шахт Кривбасса 
 

23. Данилейко О.К., Кузьменко А.С., Коломіц Г.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Розробка стенду для керування кроковим двигуном 28BYJ48 

  

24. Кузьменко А.С., Коломіц Г.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Схема заміщення та її вплив на робочі режими глибокопазного короткозамкненого 
асинхронного двигуна 

  

25. Гущин Д.В., Кальмус Д.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Аналіз роботи електропривода з цифровим регулятором струму 

  
26. Колеснік В.Ю., Кальмус Д.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Перспективи та особливості роботи систем позиціонування сонячних трекерів 

  

27. Гулівець О.А., Олійник С.Ю., Ільченко Р.А. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Критерії подібності аеродинамічних процесів вітродвигунів 

  

28. Замицький О.В., Шепеленко М.І. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Застосування імітаційного моделювання в дослідженні  параметрів контактних 
повітроохолоджувачів турбокомпресора 

  

29. Замицький О.В., Омельчук Д.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз існуючих способів сушки тонкодисперсних матеріалів 

  

30. Синчук О.Н., Федотов В.А., Барановская М.Л. 
(ГВУЗ «Криворожскийнациональныйуниверситет»)  

Моделирование динамических режимовработы системы тягового электропривода 
шахтного електровоза 

 

31. Наливайко В.Г., Мовчан О.Г., Лосьев К.В. 
(ГВУЗ «Криворожский национальный університет») 

Важность определения травмоопасности основных видов ремонтных работ на 

теплогенерирующих предприятиях 
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32. Пересунько І.І., Беднов Е.С., Кіянчук В.М., Курочкін Ю.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Діагностика стану електричних параметрів синхронних електроприводів шахтних 

насосних установок.  
  

33. Пересунько І.І., Кравченко Д.С., Браславський А.С., Шерстньов Ю.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Вплив змін напруги і частоти мережі живлення на роботу синхронних двигунів 

  

34. Федотов В.А., Сѐмочкин А.Б. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет» ) 

К вопросу автоматизации позиционирования вагонеток электровозосоставов при 

погрузочно–разгрузочных операциях в условиях железорудных шахт Кривбасса 
  

35. Кузьменко А.С., Коломіц Г.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження актуальності використання сонячного магніто-левітаійного двигуна 

  

36. Сінчук І.О., Кальмус Д.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 
Формалізація факторів що впливають на роботу тягового електромеханічного 

комплексу контактного електровозу в умовах залізорудних шахт 

  

37. Розен В.П., Великий С.С.  
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», м. Київ) 
Загальна модель погоризонтного шахтного водовідливу 

 

 
С е к ц і я  13  Комп’ютерні науки й інформаційні технології  

 

 

Голова     Купін Андрій Іванович, д-р техн. наук, проф. 

Секретар    Кузнецов Денис Іванович, канд. техн. наук 
 

 

1. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Оцінка густини часток твердої фази пульпи з використанням гамма-

випромінювання і хвиль Лемба 

  
2. Мацуй А.М., Кондратець В.О.  
(Центральноукраїнський національний технічний університет ) 

Доцільність роздільного подрібнення і забезпечення автоматичного розпізнавання 
технологічних різнотипів руд конкретного родовища 

  

3. Вєчерковська А.С. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

Проектування ефективної автоматизованої системи керування технологічним 

процесом формування фільтруючих елементів 
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4. Савицький О.І., Сергієнко Д.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Керування постачанням енергії для технологічних процесів металургійного 
підприємства на основі SMART GRID – технологій 

 

5. Лобов В.Й., Лобова К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Вдосконалене управління технологічним процесом виготовлення залізорудних 

котунів засобами АРС  
 

6. Лобов В.Й., Даць А.В., Лобова К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

SCADA система для газоповітряної установки 

 

7. Лобов В.Й., Донченко О.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Моделювання процесу розподілу газоповітряних потоків на виході технологічного 

тракту з використанням додатку корпорації SOLIDWORKS 

 

8. Грамм О.О., Савицький О.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Автоматичне керування енергомереж з нетрадиційними джерелами енергії 
 

9. Романов С.О., Савицький О.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Автоматизація процесу керування геліосистемою в умовах невизначеності  

 

10. Рашевський М.О. (ДВНЗ « Криворізький національний університет» ) 

Асимптотичний аналіз нестаціонарних систем автоматичного керування 

 

11. Савицький О.І., Колос А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Системи керування сонячними панелями для адміністративно-господарських 

потреб в умовах гірничого виробництва 
 

12. Лобов В.Й., Лобова К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Ідентифікація параметрів моделі  теплообміну в конвеєрній випалювальній машині  

 

13. Котов І.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Автоматизація побудови професійного тезауруса аварійних ситуацій промислових 

об’єктів 

  

14. Жосан А.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Особенности управления процессом дезинтеграции твердых материалов как 
"черным ящиком" с бифуркационной точкой  

 

15. Жосан А.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Управление процессом дезинтеграции твердых материалов как "черным ящиком" 

 
16. Єфіменко Л.І., Тиханський М.П., Тиханська А.М. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Впровадження технології WONDERWARE для підвищення техніко-економічних 

показників роботи конвеєрних ліній 
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17. Купін А.І., Івченко Р.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Методи моделювання систем IOT для симуляції виробничого процесу 
 

18. Карабут Н.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Використання імітаційного моделювання при прийнятті управлінських рішень 

 

19. Лобова К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Дослідження процесу термічної обробки залізорудних котунів з  використанням 

технології віртуальних приладів  

 

20. Рибальченко О.Г., Шаповалова Н.Н., Білашенко С.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Багатопотокові обчислення в оптимізації фунціоналу якості моделей машинного 

навчання методом імітації відпалу 
  

21. Шаповалова Н.Н., Доценко І.О., Шпилька А.М. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Автоматична рубрикація текстів в системі електронного документообігу у вищих 

навчальних закладів методом латентно-семантичного аналізу 

 

22. Шаповалова Н.Н., Рибальченко О.Г., Куропятник Д.І. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Порівняльний аналіз методів оптимізації функціоналу якості моделей машинного 

навчання 
 

23. Буршенко О.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Переваги компас-3D для машинобудування серед інших CAD-систем 

 

24. Доценко І.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Актуальні проблеми упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

вищій освіті 

 

25. Печенін Р.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Системи управління користувацьким інтерфейсом 
26. Дмітрієва Н.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Застосування принципів гештальту при проектуванні продуктів людино-машинної 
взаємодії 

 
27. Щербина В.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

ZERO UI – напрям дизайну інтерфейсів майбутнього 

 
28. Козиков А.В., Скосарєв І.Ю. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Порівняльний аналіз способів, методів та алгоритмів ефективного шифрування 

даних з урахуванням шансу дешифрування 
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29. Доценко І.О., Швець Д.В., Богацький І.Ю.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

LI-FI – технологія майбутньої передачі даних 

 
30. Богацький І.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Проектування природних користувацьких інтерфейсів 

 
31. Карабут Н.О., Швець Д.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Методи організації безпечного доступу до сервісів корпоративної мережі через 

інтернет 
 

32. Швец Д.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Автоматизированное управление процессом измельчения магнетитовых руд на 
основе определения их прочности 

  
33. Козиков А.В., Швець Д.В., Кокозей А.Ю. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Вдосконалення та оптимізація автоматизованих систем супермаркетів 
 
34. Козиков А.В., Швець Д.В., Доронін В.О. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Впровадження новітніх інформаційних систем в сферу охорони здоров’я 
 
35. Доценко І.О., Швець Д.В., Сітдіков Б.А. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Застосування шаблону «стратегія» при розробці програмних систем з динамічним 
виконанням 

 
36. Карабут Н.О., Швець Д.В., Блащук К. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Комп’ютерне піратство та охорона авторських прав 

 
37. Карабут Н.О., Швець Д.В., Крапивний М.С. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Бездротовий стандарт зв'язку wi-fi та питання захисту точок доступу. 

 
38. Швець Д.В., Малий Б.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Застосування технології 4G 
 
39. Швець Д.В., Печенін Р.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Криптографічно стійкі генератори псевдовипадкових чисел 
 

40. Козиков А.В., Заблоцька Е.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Розробка симулятору руху на основі  box2d з використанням генетичних алгоритмів  
 

41. Швець Д.В. (ДВНЗ «Криворожский национальный университет»)  

Автоматизоване керування процесом подрібнення магнетитових руд на основі 

визначення їх міцності 
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42. Рибальченко О.Г., Шаповалова Н.Н., Білашенко С.В.  
(ДВНЗ «Криворожский национальный университет»)  

Багатопотокові обчислення в оптимізації функціоналу якості моделей машинного 

навчання методом імітації відпалу 
 
43. Білашенко С.В., Шаповалова Н.Н., Рибальченко О.Г.  
(ДВНЗ «Криворожский национальный университет»)  

Розпізнаванязображень за допомогоюзгорткових нейронних мереж з використанням 
бібліотеки keras 
 

44. Лобов В.Й., Лобова К.В. (ДВНЗ «Криворожский национальный университет»)  

Теплові режими силових елементів перетворювача при керуванні асинхронним 

електродвигуном 
 
45. Азарян А.А., Котов І.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Структурно-логічна модель фактів як засіб репрезентації характеристик 
компонентів електроенергетичних систем 

 
46. Єфіменко Л.І., Тиханський М.П., Тиханська А.М. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Визначення основних діагностичних ознак технічного стану підтримуючих  роликів 

важкого стрічкового конвеєра 
 
47. Карабут Н.О., Швець Д.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Засоби підвищення безпеки даних в корпоративних мережах 
 

48. Савицький О.І., Тимошенко М.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Розробка мультиагентної системи керування трьохстадійним збагаченням залізної 
руди з застосуванням методів нечіткого керування 

 
49. Шаповалова Н.Н., Рибальченко О.Г., Куропятник Д.І. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Порівняльний аналіз методів оптимізації функціоналу якості моделей машинного 
навчання 
 

50. Купін А.І., Сенько А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Комп’ютерна підтримка прийняття рішень для технологічного процесу 
подрібнення на основі непрямого визначення міцності руди 

 

51. Купін А.І., Мисько Б.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Ситуаційне керування технологічними процесами рудопідготовки та збагачення з 

інваріантністтю до зміни властивостей первинної сировини 
 

52. Купін А.І., Піддубний Б.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Дослідження еволюційних процесів в умовах розподіленних обчислювальних систем 

на основі методів обчислювального інтелекту 
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53. Кумченко Ю.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Біометричні технології та безпека розумного будинку в інтернеті речей 
 

54. Кузнєцов Д.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Особливості побудови інтелектуальної системи типу WattRouter 
 
 

С е к ц і я  14   Збагачення корисних копалин 

 
 

Голова     Олійник Тетяна Анатоліївна, д-р техн. наук, проф. 
Секретар   Кушнірук Наталія Володимирівна, канд. техн. наук, доц. 

 

 
1. Пономар В.П., Брик О.Б. 
(Інститут геохімії, мнералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) 

Магнетизувальний випал залізних руд різного типу під впливом відновників та 

температури 
 

2. Олійник Т.А., Скляр А.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Використання тонкого  грохочення в умовах ПРАТ Північного ГЗК 

 

3. Ніколаєнко К.В., Козєєв І.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Технологічна класифікація гематитових руд на основі їх збагачуваності  

 

4. Кушнірук Н.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Обґрунтування комплексного використання видобутих корисних копалин з Криворізького 

залізорудного басейну 
 

5. Скляр Л.В., Батурін К.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Вплив іонного складу зворотної води на збагачення жовнових фосфоритових руд 

 

6. Скляр Л.В., Олійник О.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 
Технологія збагачення золошлаків Зеленодольскої ТЕС з отриманням алюмосилікатних 

мікросфер 

7. Булах О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Визначення необхідності збагачення марганцевих шламів 
 

8. Кривенко А.Ю., Кривенко Ю.Ю. (ДВНЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Повышение качества железорудного сырья при гидравлическом обогащении  
 

9. Кривенко А.Ю., Журавская А.И. (ДВНЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Моделирование поведения частиц питающего потока пульпы на выходе из 

радиально-кругового питающего устройства дешламатора 

 
10. Кривенко А.Ю., Кривенко Ю.Ю. (ДВНЗ «Криворожский национальный университет» ) 

Устройство контроля массовой доли железа магнитного в пробах руды 
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С е к ц і я  15   Проблеми інженерної педагогіки 

 
 

Голова     Семеріков Сергій Олексійович, д-р пед. наук, проф. 

Секретар   Мелкумова Тетяна Володимирівна, канд. філол. наук, доц. 

 

 
1. Бичковський В.О., Реутська Ю.Ю. 
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 
Сікорського») 

Практика застосування карти компетенцій  

 
2. Семенова О.О. (Криворізький державний педагогічний університет)  

How to debate 
 

3. Стецкевич В.В., Салтановська С.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Окупація України 1941 – 1944 рр. у світлі німецьких джерел 

 

4. Стецкевич В.В., Гандрабура Н.Я. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Використання праці радянських військовополонених у сільському господарстві 

генеральної округи «Дніпропетровськ» 

  

5. Тарасова О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Творчий розвиток майбутнього педагога професійного навчання як чинник 
професійного становлення 

 

6. Пасічна О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Методичні аспекти засвоєння синтаксичних норм у курсі «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» 
 

7. Ланова І.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Процес формування навичок професійного мовлення студентів технічних 

спеціальностей 
  

8. Зінонос Н.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Формування іншомовної предметної комунікативної компетентності у математичній 

підготовці студентів-іноземців 

 
9. Рашевська Н.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Фундаментальна підготовка сучасного інженера 

 

10. Рашевський М.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Про вивчення комбінаторики у ВЗО 
 

11. Герасимова К.В., Ткаченко Г.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Особливості викладання фізики в умовах «інформаційного вибуху» 
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12. Козак Л.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Інтерактивні методи навчання у професійному становленні педагога професійного 
навчання 

  

13. Савченко А.Л. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Проблеми розроблення теоретичних аспектів концепції навчального дискурсу у 

комунікативно-орієнтованому навчанні мови 
  

14. Потапова О.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Формування мотивації навчальної діяльності студентів інженерних спеціальностей у 

процесі вивчення математичних дисциплін  

  
15. Мелкумова Т.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Компонети готовності до творчої інженерно-педагогічної діяльності 

  

16. Кадол О.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Богдан Хмельницький – фундатор української козацької держави 
  

17. Фасольняк Ю.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Реабілітований посмертно. Генерал П.Г. Понєдєлін 

  

18. Дворніков В.А., Мельниченко Н.П., Шамрай О.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Методологічні проблеми вивчення фундаментальних та загальноінженерних 
дисциплін в умовах перебудови технічної освіти  

 

 

С е к ц і я  16   Філософсько-методологічні та соціально-політичні аспекти 

 розвитку промислових регіонів 
 

 

Голова     Капіца Володимир Федорович, д-р філос. наук, проф. 

Секретар   Моргун Олена Анатоліївна, канд. філос. наук, доц. 

 
 

1. Капіца В.Ф. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Створення стандартизованих ноосферних програм з розробки  ноо-кібернетичних 

технологій 

 
2. Токарев Р.М. 
(Криворожский факультет национального университета «Одесская юридическая академия» ) 

Определяющая роль креативности и философского образования личности в 

становлении ноосферной цивилизации 

 

3. Моргун О.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Філософсько-світоглядний зміст трансформацій освітньої свідомості 
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4. Цимбал Т.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Екологічна етика в системі освіти студентів промислових регіонів  
 

5. Комисаренко А.Н. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Социально-политические причины и пути решения проблем украинской демографии  
 

6. Веденєєв В.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Політична культура носіїв влади України в системі факторів впливу на розвиток 
національної економіки 
 

7. Шурупова К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Новітні аспекти застосування інформаційних технологій у вищій освіті  
 

8. Орлова О.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Соціально-політичні проблеми молоді у сучасній державній політиці  
 

9. Саітгареєва О.Г. (Криворізький коледж Національного авіаційного університету) 

Натуралізація процесів промислового виробництва в сучасних умовах 
 

10. Терещенко К.О. (Гірничий коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Пошук гармонії людини, суспільства та природи при викладанні історії 
 

11. Васильченко В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Становлення та розвиток громадянського суспільства 
 

12. Мельниченко Н.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Пошуки шляхів підвищення якості інженерної освіти 
 
 

 Секція 17   Промисловий туризм 
 
 

Голова     Казаков Володимир Леонідович, канд. географ. наук, доц. 
Секретар    
 
 

1. Лакомова О.Й., Карпенко Т.А. («Криворізький державний педагогічний університет») 

Використання траспортних засобів при проведенні індустріальних екскурсій в 

Криворізькому регіоні 
 

2. Остапчук І.О., Шиян Д.В. (ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» ) 

Еколого-естетична оцінка ландшафтів на екскурсійних маршрутах Криворіжжя 
 

3. Пацюк В.С. («Криворізький державний педагогічний університет») 

Ревіталізовані промислові підприємства України як туристичні локації 
 

4. Шипунова В.О. («Криворізький державний педагогічний університет») 

Особливості розвитку екологічного туризму на території Кривого Рогу 
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Секція 18  Сучасні виклики юридичної науки та практики у галузі 

промисловості 
 

 

Голова     Юсупов Валерій Андрійович, канд. географ. наук, доц. 

Секретар    

 
 

1. Байрак Д.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» ) 

Комерційна таємниця. детальний розгляд її порушення 

 

2. Величко Д.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Безпосередні кроки підвищення ефективності заходів з охорони праці у Країнах 

Європейського Союзу 


