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Шановні колеги! 

 

Запрошуємо взяти участь у ІІ міжнародній науково-технічній інтернет-

конференції «Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі»,  

що відбудеться 14 грудня 2017 р. 

 

Мета конференції - пошук рішень з актуальних проблем сучасної гірничої 

науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими 

результатами і дослідницьким досвідом. 

Після набору матеріалу буде видано збірник тез в електронному вигляді. Всі 

матеріали будуть доступні на сайті http://knu.edu.ua/nauka/konferentsiyi-seminari-

na-bazi-knu/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-internet-konferentsiia-

2017#.WapBqbJJbct для перегляду і пошуку нових контактів для співпраці. 

        

http://knu.edu.ua/nauka/konferentsiyi-seminari-na-bazi-knu/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-internet-konferentsiia-2017#.WapBqbJJbct
http://knu.edu.ua/nauka/konferentsiyi-seminari-na-bazi-knu/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-internet-konferentsiia-2017#.WapBqbJJbct
http://knu.edu.ua/nauka/konferentsiyi-seminari-na-bazi-knu/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-internet-konferentsiia-2017#.WapBqbJJbct


Наукові напрямки (секції) конференції: 

- Підземна розробка родовищ корисних копалин, 

- Відкрита розробка родовищ корисних копалин, 

- Шахтне і підземне будівництво, 

- Маркшейдерська справа, 

- Охорона праці, 

- Збагачення корисних копалин, 

- Гірничі машини та обладнання. 

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, французька. 

Форма участі: дистанційна. 

                      

                          

                                Оргкомітет конференції. 

Голова оргкомітету: 

Калініченко Всеволод Олександрович - академік Академії гірничих наук 

України, д.т.н., професор, ДВНЗ «Криворізький національний університет», 

Україна. 

Заступник голови оргкомітету: 

Чухарєв Сергій Михайлович - к.т.н., доцент, ДВНЗ «Криворізький 

національний університет», Україна. 

Члени оргкомітету: 

Андрєєв Борис Миколайович - д.т.н., професор, завідувач кафедри 

будівельних геотехнологій ДВНЗ «Криворізький національний університет», 

Україна; 

Бабець Євген Костянтинович - к.т.н., професор, директор НДГРІ ДВНЗ 

«Криворізький національний університет», Україна; 

Бондаренко Володимир Ілліч - д.т.н., професор, завідувач кафедри підземної 

розробки родовищ ДВНЗ «Національний гірничий університет», м.Дніпро, 

Україна; 

Булат Анатолій Федорович, Академік НАН України, д.т.н., професор, 

директор Інституту геотехнічної механіки НАН України; 

Волошин Олексій Іванович -  член-кореспондент НАН України, д.т.н., 

професор, завідувач відділом проблем механіки вібротранспортних систем і 

комплексів Інституту геотехнічної механіки НАН України; 

Громадський Анатолій Степанович - д.т.н., професор, завідувач кафедри 

гірничих машин і обладнання ДВНЗ «Криворізький національний університет», 

Україна; 

Гурін Аркадій Олександрович - д.т.н., професор, завідувач кафедри 

рудникової аерології та охорони праці ДВНЗ «Криворізький національний 

університет», Україна; 

Єгурнов Олександр Іванович – к.т.н., президент ЗАТ «АНА-ТЕМС», 

Україна; 

Жуков Сергій Олександрович - д.т.н., професор, завідувач кафедри 

відкритих гірничіх робіт, ДВНЗ «Криворізький національний університет», 

Україна; 



Келептрішвілі Шалва Гурамович – канд. геол-мінерал. наук, професор. 

Грузинський технічний університет, Грузія; 

Колосов Валерій Олександрович - д.т.н., професор, голова правління ДАК 

«Укррудпром», Україна; 

Маланчук Зіновій Романович, д.т.н., професор кафедри розробки родовищ і 

видобутку корисних копалин. Національний університет водного господарства 

та природокористування, м Рівне, Україна; 

Маралбаєв Акилбек Осконбаєвич -  канд. геол-мінерал. наук, професор, 

директор Інституту гірничої справи і гірничих технологій КДТУ, Киргизстан; 

Махарадзе Леон Ілліч, д.т.н. професор, завідувач лабораторією комплексної 

механізації Гірничого інституту ім.акад. Г.А. Цулукідзе, Тбілісі, Грузія;  

Олійник Тетяна Анатоліївна - д.т.н., професор, завідувач кафедри 

збагачення корисних копалин і хімії ДВНЗ «Криворізький національний 

університет», Україна; 

Оніка Сергій Георгійович - д.т.н., професор, завідувач кафедри «Гірничі 

роботи» Білоруського національного технічного університету, Республіка 

Білорусь; 

Перегудов Володимир Володимирович - д.т.н., професор, директор ДП «ДПІ 

«Кривбаспроект», Україна; 

Стоянчев Георгі Методієв, д.т.н., професор, Софійський гірничо-

геологічний університет ім. Св. Івана Рильского, Болгарія; 

Столповських Іван Микитович, д.т.н., професор, завідувач кафедри «Гірничі 

і металургійні машини та обладнання», Казахский національний  

дослідницикий технічний університет імені К.І. Сатпаева, Казахстан; 

Ступнік Микола Іванович - д.т.н., професор, ректор ДВНЗ «Криворізький 

національний університет», Україна; 

Федоренко Павло Йосипович - д.т.н., професор, завідувач кафедри 

маркшейдерії ДВНЗ «Криворізький національний університет», Україна; 

Фролов Олександр Олександрович- д.т.н. професор, НТУ Київський 

політехнічний інститут, Україна; 

Щокін Вадим Петрович - д.т.н. професор, директор Науково-дослідного 

інституту безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній 

промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет», Україна; 

Юсупов Халіділа Абенович – д.т.н., професор, технічний директор 

гірничорудної компанії "Казахські мінеральні ресурси", Казахстан; 

Dr.Eng, Professor, Piotr Czaja - AGH Науково-технічний університет імені 

Станіслава Сташица, Польща; 

Dr. Tafsir Dialo - Генеральний директор політехнічного інституту, 

університет ім. Гамаля Абделя Нассера, Конакрі, Республіка Гвінея; 

Dr. Ibrahima Bah - декан факультету обслуговування промислового 

обладнання політехнічного інституту, університет ім. Гамаля Абделя Нассера, 

Конакрі, Республіка Гвінея; 

Dr. Diawara - Генеральний директор вищого гірничо-геологічного інституту 

м. Боке, Республіка Гвінея; 



Mr. Daouda Keita - декан гірничого факультету вищого гірничо-геологічного 

інституту м. Боке, Республіка Гвінея; 

Dr. C. FARSI, Université de M'sila, Алжир. 

 

Оплата: електронні збірники та сертифікати учасника конференції для 

кожного співавтора тез - БЕЗКОШТОВНО. 

Обсяг тез: одна сторінка, заповнена повністю. 

Кількість авторів - не більше трьох. 

Для участі в конференції необхідно: 

Направити до 1 грудня 2017 року на електронну пошту оргкомітету 

konf.knu@gmail.com: 

- Заявку на участь в конференції, 

- Тези, відповідно до вимог. 

Розміщення отриманих матеріалів на сайті конференції відбудеться 14 

грудня 2017 року. 

Розсилка електронного збірника конференції та сертифікатів відбудеться до 

22 грудня 2017 року. 

 

                                               Вимоги до тез 

Тези надсилаються на електронну пошту оргкомітету конференції 

konf.knu@gmail.com на одній з офіційних мов конференції.  

Формат А4 в редакторі Microsoft Word. Розмір шрифту - 11, Times New 

Roman, інтервал - одинарний, абзац - 7 мм, орієнтація - книжкова. Обсяг тексту 

- одна сторінка, заповнена повністю. 

                                               Оформлення тез. 

Перший рядок - індекс УДК, розмір шрифту - 11, великими літерами, 

вирівнювання зліва. 

Наступний рядок - через 5-6 пт з вирівнюванням зліва подаються ініціали, 

прізвище автора (ів), великими літерами, шрифт - 11. 

Параметри сторінки, поля: 

Верхнє           2,5 см                                      Праве 2,5 см 

Нижнє           2,5 см                                       Ліве 2,5 см 

Перепліт        0 см. 

Колонтитули:  

верхній          1,9 см                                       нижній 1,9 см. 

Через кому - науковий ступінь (д-р техн. (економ.) наук; канд. ... наук; 

доктори ... наук або кандидати ... наук, якщо їх декілька). Далі через кому - 

посада (проф., доц., аспірант, викладач, ст. викладач тощо). 

Через 5-6 пт - місце роботи, шрифт 11, вирівнювання зліва. 

Через 5-6 пт - назва тези заголовними літерами, розмір шрифту - 11, без 

переносу слів і  крапки наприкінці. 

Текст тез має бути викладено стисло, чітко, зрозуміло, з дотриманням вимог 

правопису.  

За помилки редакція відповідальності не несе. Тези друкуються в 

авторському варіанті. 
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У тексті не рекомендується наводити рисунки, формули. Таблиці можна 

подавати у випадку крайньої необхідності. 

Тези обсягом більше однієї сторінки не приймаються. 

При необхідності подається «Список літератури», без абзацу, курсивом, без 

двокрапки в кінці, шрифт - 11. 

Через 5-6 пт - перелік літератури, з абзацу, шрифт - 9. Прізвище , ініціали - 

жирно. Міжрядковий інтервал - одинарний. Другий та інші рядки свого переліку - 

без абзацу. Нумерацію літератури подавати не автоматично. 

 

Зразок оформлення: 

Секція: - збагачення корисних копалин 

 
УДК 65.011.56: 622.7.05 

В. В. ТРОНЬ, канд. техн. наук, доц., Криворізький національний університет 

 

ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО КЕРУВАННЯ ЗБАГАЧЕННЯМ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ 

Збільшення обсягів промислового виробництва гірничих підприємств посилює вплив 

техногенних процесів……. 

…….. 

Список літератури 

1. Бурков В. Н. Основы математической теории активных систем / В. Н. Бурков // М.: Наука, 

1977. – 255 с. 

 

Контактні дані оргкомітету конференції 

Адреса для поштової кореспонденції: 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» (оргкомітет конференції 

«Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі»), 

вул. Віталія Матусевича, 11, 

м Кривий Ріг, 50027 

E-mail:  konf.knu@gmail.com 

Сайт    http://knu.edu.ua/nauka/konferentsiyi-seminari-na-bazi-

knu/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-internet-konferentsiia-2017#.WapBqbJJbct 

Тел. +38 (067) 522-51-25 

         +380-564-09-61-09   
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