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

 
 

 

1. Близнюков В.Г., Баранов И.В.  Луценко С.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Комбинированное размещение вскрышных пород при разработке крутопадающих 

железорудных месторождений 

 

 

2. Федин К.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Состояние и перспективы совершенствования короткозамедленного взрывания при 

производстве массовых взрывов на карьерах 

 

 
3. Фоменко І.О., Ковтун А.І. (Національний технічний університет України «КПІ») 

Аналіз технологічних особливостей керування напрямом тріщиноутворення в шпу-

рах гранітних блоків при використанні невибухових руйнуючих сумішей  

 

 
4. Шапурін О.В., Швець Є.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»), 

Скачков А.А. (МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ” 

Диференційоване енергонасичення під час підривання уступів гірських порід  

 

Слободянюк В.К., Турчин Ю.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Исследование влияния формы основания отвала на его ёмкость  

 

5. Григорьев И.Е. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Китов А.А. (ГП «ГПИ «Кривбасспроект» 
Исследование влияния цикличности цен минеральных ресурсов на определение раци-

ональных решений при проектировании горнодобывающих предприятий 

 

6. Костянский А.Н., Чепурной В.И., Ященко Б.Е.  
(НИГРИ ГВУ “Криворожский  науциональный университет») 

Обоснование этапов работы железорудных карьеров при переменном спросе на то-

варную продукцию 

 

7. Кивгила Е.В., Пивнёв С.И., Терешонков А.Н., Романов А.Ю.  
(ГП "ГПИ Кривбасспроект") 

Обоснование эффективной технологии совместной отработки магнетитовых 

кварцитов Первомайского карьера и шахты «Первомайская» Северного ГОКа от-

крыто-подземным способом 

 

 

8. Биленко А.Е., Терещенко В.В., Пшеничный В.Г., Перегудов Ю.В.  
(ГП «ГПИ «Кривбасспроект») 

Горнотехническая рекультивация отработанного карьера №2 ПАО «ЦГОК» 

вскрышными породами Глееватского карьера с применением комбинированного спо-

соба засыпки 
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9. Тищенко С.В., Еременко Г.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»),  
Малых Д.Ю. (ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ») 

Использование метода эволюционного планирования для оценки эффективности 

технологии ведения взрывных работ 

 

10. Несмашний Є.О., Федін К.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Розробка методики обчислення та досвід застосування часових інтервалів при про-

веденні масових вибухів на кар’єрі «ПівдГЗК» 

 

11. Тищенко С.В. , Еременко Г.И., Гапоненко И.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Исследование зоны разрушения скважинного заряда ВВ с воздушным промежутком в 

донной части скважины 
 

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

Предпроектные исследования повышеня эффективности разработки Петровского 

месторождения карьером № 3 

 

13. Кравец В.С., Дворников В.А., Еременко Г.И.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Чирва А.И. (Ассоциация «Укрудпром») 

Определение устойчивых параметров бортов карьеров в зонах подземных рудников 

Кривбасса  

 

14. Пшеничный В.Г. (ГП «ГПИ «Кривбасспроект»)  

Пыжик Н.Н. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Методика оптимизации режимов добычных, вскрышных и внутрикарьерных от-

вальных работ с учетом их взаимосвязи при разработке крутопадающих месторож-

дений с применением технологии внутреннего отвалообразования  

 

15. Николашин Ю.М. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»),  

Ковалев К.В., Корчагин Н.В. (ГП «ГПИ «Кривбасспроект»)  

Устойчивость откосов земляного полотна из отходов сухой магнитной сепарации желе-

зистых кварцитов    

 

16. Николашин Ю.М. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Плотников А.В. (ГП «ГПИ «Кривбасспроект»)   

Условия устойчивости борта глубокого карьера в зоне динамического влияния крупного 

тектонического разлома Горишне-Плавнинского железорудного месторождения   
 

 

17. Григор’єв Ю.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Визначення основних методичних принципів ціленаправленого формування техно-

генних родовищ при комплексному освоєнні надр   

 

18. Попов С.О., Малиновский Ю.А., Козрев С.И.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Применение конвейерных поездов при разработке рудных месторождений 
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19. Пшеничный В.Г. (ГП «ГПИ «Кривбасспроект»), 

Пыжик Н.Н. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Технология внутреннего отвалообразования с формированием временного внутреннего 

отвала  

 

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

Оптимизация транспортных схем и порядок отработки крутопадающих железорудных 

месторождений в условиях постановки бортов карьера в конечное проектное положение    
 

21. Плотников В.Ф., Николенко Е.М. (ГП «ГПИ «Кривбасспроект»)  

Краткий обзор технологии горных работ и перспективные направления развития 

Bama mining company (Иран) 

 

 

С е к ц і я  2   Підземна розробка родовищ корисних копалин 
 

Голова    Калініченко Всеволод Олександрович, докт. техн. наук, проф. 

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

 

1. Вилкул Ю.Г., Азарян А.А., Колосов В.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Пути интенсификации качества и объемов добычи железорудного сырья в Украине 

 

2. Ступник Н.И., Калиниченко В.А., Федько М.Б.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Пухальский В.Н., Кривохин Б.И. (ГП «ВостГОК») 

Разработка рекомендаций по выбору крепления горных выработок и их сопряжений 

в условиях урановых шахт ГП «ВостГОК» 

 

3. Ступнік М.І., Калініченко В.О., Федько М.Б., Письменний С.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження стійкості ціликів від форм очисної камери при відпрацюванні магне-

титових кварцитів у полях діючих шахт підземним способом 

 

4. Ступник Н.И., Калиниченко В.А., Федько М.Б., Письменный С.В.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Экономические аспекты переходы на бестротиловые ВВ при подземной добыче руд в 

Криворожском бассейне 

5. Ступник Н.И., Калиниченко В.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Колосов В.А. (Ассоциация «Укррудпром») 

Письменный С.В., Федько М.Б. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Отработка природно бедных руд Криворожского железорудного басейна с закладкой 

выработанного пространства 

 

6. Римарчук Б.И., Грищенко Т.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Седунова Г.Т. (НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Пути снижения интенсивности сейсмических колебаний на прилегающей террито-

рии при массовых взрывах на ш. им. Орджоникидзе  
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7. Никонец В.И., Горбатенко И.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Технологические проблемы подземной добычи марганцевых руд и возможные пути их 

решения 

 

8. Тарасютин В.М., Хивренко О.А., Косенко А.В.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Ресурсосберегающая технология очистной выемки богатых железных руд в условиях 

глубоких горизонтов шахт Кривбасса 

 

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

Обґрунтування параметрів системи розробки родовищ будівельних матеріалів при 

подальшому використанні відробленого простору 

 

10. Кучерявенко І.А., Ткаченко Р.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Удосконалення технології підземної розробки покладів магнетитових кварцитів по-

верхово-камерною системою розробки із застосуванням самохідної техніки на ш. 

ім.Орджонікідзе ПАТ «ЦГЗК» 

 

11. Моргун А.В. (ПАО «ЕВРАЗ Суха Балка») 

Чухарев С.М. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Повышение эффективности отбойки массива скважинными зарядами взрывчатых 

веществ 

 

12. Письменный С.В. (ГВУЗ "Криворожский национальный университет") 

Определение зоны действия разрушающей загрузки на контуре выработки 

 

13. Настобурко Л.Г., Кривенко Ю.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Рациональное применения этажно-камерной и подэтажно-камерной систем разра-

ботки с твердеющей закладкой при отработке мощных крутопадающих рудных 

месторождений   

 

14. Харин С.А. (Институт предпринимательства "Стратегия") 

Разработка программного обеспечения и исследование проведения протяженных 

выработок глубоких шахт 

 

15. Тарасютін В.М., Хівренко О.Я., Косенко А.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження та вдосконалення технологічного процесу доставки рудної маси при 

розробці покладів багатих залізних руд в умовах шахти «Гвардійська» з використан-

ням самохідної техніки 

 

16. Бабец Е.К., Штанько Л.А., Козариз В.Я., Чепурной В.И.,  

Ляш С.И., Плужник Ю.А. (ПАО «Криворожжелезрудком») 
Опыт геофизического мониторинга методами ЕИЭМПЗ и РАП состояния породно-

го массива в зоне влияния подземных горных работ 

 

17. Тарасютин В.М. (ГВУЗ "Криворожский национальный университет") 

Разрушение железных руд скважинными гидромониторами 
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18. Письменный С.В. (ГВУЗ "Криворожский национальный университет") 

Відпрацювання складно-структурних покладів багатих залізних руд підземним спо-

собом 

 

19. Чухарев С.М. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Выпуск полезного ископаемого под «плавающей» потолочиной с регулировочным 

целиком 

 

20. Перегудов Ю.В. (ГП ГПИ «Кривбасспроект») 

Расчет технологических параметров процесса заполнения пустот закладочным 

материалом 

 

21. Письменный С.В. (ГВУЗ "Криворожский национальный университет") 

Исследования устойчивости целиков от формы очистной камеры при отработке 

магнетитовых кварцитов в полях действующих шахт подземным способом 

 

22. Шепель О.Л. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Технологія вибухового зміщення руди з лежачого боку покладу в активну зону випуску 

за допомогою вертикальних концентрованих зарядів. 

 

 

 

С е к ц і я  3   Шахтне та підземне будівництво 
 

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

Секретар   Бровко Дмитро Вікторович, канд. техн. наук, доц.  
 

 

 

 

 

1. Шашенко А.Н., Гапеев С.Н., Король А.Ю. (ГВУЗ «Национальный горный университет») 

Анализ геомеханических процессов в 8 северном вентиляционном штреке пласта 
Bm1
5

 шахты «Добропольская» ОО «ДДТЭК Добропольеуголь» 

2. Хворост В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз міцності і надійності конструкцій раціональних профілів металевого шахт-

ного кріплення 
 

3. Бровко Д.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Исследования надежности промышленных объектов поверхности горных предпри-

ятий 

 

4. Бровко Д.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Безопасная эксплуатация объектов поверхности шахт на основе анализа риска воз-

никновения дефектов конструкций сооружений 
 

5. Хворост В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Вплив динамічних навантажень на міцність і стійкість конструктивних елемен-

тів, розташованих на поверхні шахт гірничо-металургійного комплексу Кривбасу 
 

 

6. Бровко Д.В., Хворост В.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
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Амплитудно-частотные характеристики зданий и сооружений шахт в условиях 

перехода на облегченные ограждающие конструкции 
 

 

7. Хворост В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження міцності і надійності конструктивних елементів об'єктів, розташо-

ваних на поверхні гірничопромислових підприємств 
 

8. Харин С.А. (ОКВУЗ "Институт предпринимательства "Стратегия") 

Использование ЭВМ для исследования влияния производительности бурового обору-

дования на темпы строительства стволов. 
 

 

 

Секція 4 

   Маркшейдерія та геодезія 

Голова   Федоренко Павло Йосипович, д-р техн. наук, проф. 

Секретар  Куліковська Ольга Євгенівна, д-р техн. наук, проф. 

 

 

1. Федоренко П.Й., Долгіх О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Використання РСА-інтерферометрії для спостереження за зсувами земної поверхні 

 

2. Сидоренко В.Д., Кривенко О.Ю., Шолох М.В., Янова Л.О.,  

Сергєєва М.П., Бешевець В.В., Намінат О.С.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Одержання просторових координат за допомогою лазерного 3D-сканування 
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3. Ковтун В.Я. (Корпорація УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД), 

Серебрянний Ю.Л., Волчко Є.П. (НВФ «ДОКА») 

Комплексні програми камеральної обробки даних лазерного 3D-сканування 

 

4. Сидоренко В.Д., Шолох М.В., Намінат О.С., Сергеєва М.П.  

(ДВНЗ «Криворізький національний університет»), Ковтун В.Я. (НВП «УКРКОВІД»)  

Серебрянний Ю.Л., Волчко Є.П. (НВФ «ДОКА») 

Сучасні методи визначення просторового положення об’єктів гірничого відводу 

 

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

Математичні методи автоматизованої геометризації родовища, покладу, рудного 

тіла або його ділянки 

 

6. Сергеева М.П. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Направления развития системы обработки маркшейдерско-геологической информа-

ции 

 

7. Шолох М.В., Іваненко А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Автоматизація маркшейдерського забезпечення гірничих робіт в кар’єрі 

 

8. Хлыповка Е.Г. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Анализ методов ориентирования квадрокоптеров в кадастровом производстве 

 

9. Шолох М.В, Шубін І.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Автоматичний спосіб маркшейдерського забезпечення буро-вибухових робіт в кар'єрі 

 

10. Капуста В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Маркшейдерський контроль за стійкістю гірського масиву на кар’єрах 

 

11. Подойніціна Т.О., Міга О.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз сучасних методів спостережень за стійкістю бортів кар’єру 

 

12. Долгіх О.В., Долгіх Л.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Проблеми інтерпретації маркшейдерської інформації та її передбачення 
 

13. Куліковська О.Є., Атаманенко Ю.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Науково-технічний прогрес у фіксуванні дорожньо-транспортних пригод геодезич-

ними методами 

 

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

Використання нечіткої логіки та нейронних мереж при розрахунках можливості 

утворення проваль від дії підземних гірничих робіт 
 

15. Новікова О.М., Опалатенко Р.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз використання геодезичних референцних систем координат для топографіч-

них, картографічних і кадастрових робіт 

16. Подойницина Т.А., Иваненко А.В., Шамало Т.И. 
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 



 9 

Оценка наблюдений за деформациями земной поверхности и прибортовых массивов 

на карьерах с применением системы «Geomos» 
 

 

17. Переметчик А.В., Шубін І.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Ефективні методи оконтурення підземних порожнин 
 

 

18. Куліковська О.Є., Трігер О.О., Колісніченко Д.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз використання сучасної геодезичної техніки та геодезичної і картографічної 

галузей в Криворізькому регіоні 

 

19. Тарапата В.Я., Мазикіна О.Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Визначення вертикального перекосу ходових коліс мостових кранів 

 
 

20. Куліковська О.Є., Стеценко В.В, Куліковський І.Р. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Математична модель розвитку деформаційних процесів газорозподільного пункту №1 

ДП «Криворізька теплоцентраль» 
 

21. Федоренко П.Й., Зайцев І.М., Колесник А.О. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Сучасні і перспективні методи маркшейдерського контролю на кар'єрах 

 

22. Шолох М.В., Шамало Т.І., Міга О.О., Колесніков А.О. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Автоматизація маркшейдерського забезпечення робіт при спостереженні за дефор-

маціями об’єктів підземної та відкритої розробок 

 

23. Гапоненко І.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Маркшейдерські способи визначення донних частин технологічних свердловин 

 

24. Єлезов К.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Розроблення системи оперативного сканування виробленого простору 

 

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

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

Особливості визначення нормативної грошової оцінки землі в межах населених пун-

ктів, розташованих в зоні впливу гірничо-металургійних підприємств 

 

26. Капуста В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Визначення мінливості фізико-механічних властивостей гірських порід при техно-

генних факторах впливу 
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27. Паламар А.Ю., Маяков Й.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Визначення зон по комфортності проживання в Криворізькому регіоні з урахуванням 

екологічного стану геологічного середовища для подальшого урахування при прове-

денні і визначенні нормативної оцінки земель.   

 
 

 

 

С е к ц і я  5   Геологія, прикладна мінералогія та екологія 

 

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

Секретар   Харитонов Віталій Миколайович , канд. геол. наук, доц. 

 
 

1. Зима С.М. (Науково-дослідний і проектний інститут «Механобрчормет, м. Кривий Ріг) 

Эпигенетические минералы богатых железных руд Криворожского бассейна. Гема-

тит и гетит 

 

2. Харитонов В.М., (Криворізький національний університет),  

Балагура Д.О. (Загальноосвітня школа № 114, м. Кривий Ріг) 
Аркозові метакластоліти – геологічна пам’ятка докембрію 

 

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

Апоегіринові гіпергенні яшмоїди Криворізького басейну 

 

4. Трунін О.М., Кубах О.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Рудоутворювальні мінерали приконтактових зон покладу магнетитових кварцитів 

другого залізистого горизонту Глеюватського родовища 

 

5. Стрельцов В.О., Євтєхова А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Вплив рибекітизації на збагачуваність магнетитових руд Первомайського родовища 

 

6. Березовський А.А., Вощина Г.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Род Cirsotrema (Gastropoda) из эоцена Украины 

 

7. Усата М.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Динаміка формування приконтактових зон залізистих горизонтів за умов різного 

ступеню динамотермального метаморфізму залізисто-кремнистої формації Крив-

басу 

 

8. Беспояско Е.О., Беспояско Т.В., (Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат (м. Кривий 

Ріг), Науково-дослідний і проектний інститут «Механобрчормет» (м. Кривий Ріг),  

Євтєхов В.Д. (Криворізький національний університет) 

Мінералогічна класифікація гематитових руд Криворізького басейну 

 

9. Ковальчук Л.М., Філенко В.В., (Криворізький національний університет),  

Дудар Л.Т. НВП «Спіріт» (Іркутськ, Російська Федерація) 

Мінералогічне обгрунтування гравітаційного збагачення гематитових кварцитів 

10. Андрейчак В.О., Блоха В.Д., Євтєхов В.Д.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Технологія виготовлення виробів з тигрового, соколиного та котячого ока Кривбасу 
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11. Мечніков Ю.П., (Криворізька комплексна геологічна партія),  

Волков О.Г. (Криворізький національний університет) 

Деякі особливості будови Криворізької структури за результатами інтерпретації 

фізичних полів 

 

12. Березовський А.А., Колесник В.И. (ГВУЗ «Криворожский национальний университет») 

Новые данные о строении среднеэоценовых отложений юго-восточной части Крив-

басса 

 

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

Мінерагенія розшарованих інтрузій Українського щита 

 

14. Євтєхов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Основні засади мінералогічної технології видобувних і збагачувальних підприємств 

Криворізького басейну 

 

15. Волков О.Г., Чубейко В.П., (Криворізький національний університет) 

Мечніков Ю.П.,  (Криворізька комплексна геологічна партія) 

Геофізичні характеристики магнетитових кварцитів продуктивної товщі Скелю-

ватського родовища Кривбасу 

 

16. Прилепа Д.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Основні риси геохімії продуктивної товщі Первомайського родовища 

 

17. Прилепа Д.М.,Євтєхов Є.В. (Криворізький національний університет),  

Євтєхов В.Д., (Північний гірничозбагачувальний комбінат) 

Еволюція хімічного складу руд Первомайського родовища в зв’язку з натрієвим мета-

соматозом 

 

18. Зима С.Н., (Науково-дослідний і проектний інститут «Механобрчормет, м. Кривий Ріг), 

Бабошко Д.Ю.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет) 

Фазовые превращения титаномагнетита Крапивенского месторождения в процессе 

восстановительного обжига его концентрата 

 

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

Результати топомінералогічних досліджень як основа мінералого-технологічного 

картування родовищ 

 

20. Харитонов В.М., Криворізький національний університет, 

Власенко А.В., (Загальноосвітня школа №102, м.Кривий Ріг) 

Гранулометричний аналіз титаномагнетитових руд Кропивнянського родовища 

Житомирської області  

21. Березовський А.А., (Криворізький національний університет),  

Демьянов В.В., Науково-дослідний і проектний інститут «Дніпрогіпроводгосп», м. Дніпропетровськ) 

Новые сведения о верхнеэоценовых отложениях в Рыбальском карьере  

(г. Днепропетровск) 

 

22. Євтєхов В.Д., Прилепа Д.М., Стрельцов В.О., Гончаренко Я.Ю.  



 12 

(Криворізький національний університет,  

Євтєхов Є.В., (Північний гірничозбагачувальний комбінат) 

Еволюція уявлень про геологічну будову Первомайського родовища Кривбасу в процесі 

його вивчення 
 

23. Трунін О.М., Шевченко О.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Морфологія кристалів магнетиту залізистих кварцитів і метасоматитів продук-

тивної товщі Первомайського родовища Кривбасу 
 

24. Усата М.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Порівняльна характеристика мінерального складу приконтактових зон залізистих 

горизонтів Скелюватського і Ганнівського родовищ 

 

25. Березовський Д.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Редкоментальная минерализация в марганцевых рудах Ингулецкого месторождения 

 

26. Жукова Ю.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Особливості хімічного складу титаномагнетиту Кропивнянського родовища 
 

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

Допустимые уровни заимствования технологий при обогащении магнетитовых и 

гематитовых кварцитов 

 

28. Ковальчук Л.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Тріщинуватість гранату як один з провідних факторів збагачуваності гранат-

вмісних сланців залізисто-кремнистої формації Українського щита 

 

29. Демченко О.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Минералогическое обоснование рациональной технологии обогащения крупнозерни-

стого отсева дробильно-сортировочных фабрик шахт Кривбасса (на примере отсева 

ДСФ шахты им. М.В.Фрунзе) 

 

30. Сатановська Т.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Хитоны верхнего эоцена г. Днепропетровска 

 

31. Гірік Г.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Род Hipponix (Gastropoda) в среднем эоцене Украины 

 

32. Харитонов В.М.,(1Криворізький національний університет  

Мокія А.Д., (Криворізький жовтневий ліцей) 
Моделювання процесу відбору вторинних мінералогічних проб 

33. Іщенко М.І., Євтєхов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Технологічна мінералогія проміжних продуктів збагачення ільменіт-вмісних пісків 

одного з родовищ Кіровоградської області 

 

34. Шепелюк М.О., Євтєхов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Морфологія й анатомія індивідів і агрегатів гетиту Валявкінського родовища (Кри-

ворізький басейн) 

 

35. Квітка А.С.  
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(Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України, м. Кривий Ріг) 

Генетичні особливості сульфідів з сучасних алювіальних відкладів України 

 

36. Піскун О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Типоморфізм хімічного складу плагіоклазів Кропивнянського родовища 
 

37.Мумряк М. І. (Гірничодобувне підприємство «Восток-геолдобыча»,  
Хабаровський край, Російська Федерація) 

Перспективы золотоносности россыпи верховья р. Учур (Хабаровский край, Россий-

ская Федерация) 
 

 

38. Стрельцов В.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Анатомія кристалів рибекіту Криворізького басейну 

 

39. Андрейчак В.О., Євтєхов В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Мінералогічна варіативність соколиного й тигрового ока Криворізького басейну 

 

40. Євтєхова А.В., Смірнов О.Я., Євтєхов В.Д.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Прояви вертикальної зональності покладів гематитових кварцитів різного мінера-

льного складу 

 

41. Блоха В.Д. (ГВУЗ «Криворожский национальний университет») 

Природа окраски халцедона железорудных месторождений Криворожского бассейна 

 

42. Систерова Д.Е. (ГВУЗ «Криворожский национальний университет») 

Представители рода Argyrotheca (Brachiopoda) в верхнеэоценовых отложениях 

г.Днепропетровска 
 

 

43. 1Харитонов В.М., (Криворізький національний університет),  

Гузь Д.В. (Природничо-науковий ліцей, м. Кривий Ріг) 

Колориметричні дослідження аметистовидного кварцу з родовищ Криворізького 

басейну  

 

44. Гончаренко Я.Ю., Євтєхов В.Д. (Криворізький національний університет), 

Євтєхов Є.В., (Північний гірничозбагачувальний комбінат, м. Кривий Ріг) 

Таксономія розривних порушень Первомайського родовища Кривбасу 

45. Евтехов Е.В. (Північний гірничозбагачувальний комбінат, м. Кривий Ріг) 

Перспективы развития минерально-сырьевой базы Первомайского месторождения 

Кривбасса 
 

 

46. Євтєхов Є.В. (Північний гірничозбагачувальний комбінат, м. Кривий Ріг) 

Техногенні поклади залізорудної сировини Первомайського родовища Криворізького 

басейну 
 

 

47. Беспояско Т.В., (Науково-дослідний і проектний інститут «Механобрчормет» (м. Кривий Ріг), 

Беспояско Е.О., (Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат (м. Кривий Ріг),  

Євтєхов В.Д.  (Криворізький національний університет) 
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Технологічна мінералогія процесу збагачення гравітаційним методом відходів збага-

чення багатих  гематитових руд Криворізького басейну 

 

48. Бутук Т.Д. (Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат, м. Кривий Ріг) 

Прояви мінералогічної зональності продуктивної товщі Інгулецького родовища 

 

49. Євтєхов В.Д., Смірнов О.Я., Демченко О.С.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Закономірності зміни потужності кори вивітрювання залізисто-кремнистої фор-

мації по простяганню Криворізької структури 

 

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

Мінералогічний моніторинг технологічного ланцюгу гірничо-збагачувальних комбі-

натів Криворізького басейну 

 

51. Євтєхов Є.В. (Північний гірничозбагачувальний комбінат, м. Кривий Ріг) 

Фактори формування сучасної будови продуктивної товщі Первомайського родови-

ща Кривбасу. 

 

 

 

С е к ц і я  6    Е к о н о м і к а  
 

 

Голова    Турило Анатолій Михайловитч, д-р економ. наук, проф. 

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

 

 

 

1. Пшеничный В.Г. (ГП «ГПИ «Кривбасспроект») 

Пыжик Н.Н. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Методика оптимизации режимов добычных, вскрышных и внутрикарьерных от-

вальных работ с учетом их взаимосвязи при разработке крутопадающих месторож-

дений с применением технологии внутреннего отвалообразования 

2. Пижик М.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Терещенко В.В., Григор’єв Ю.І. (ДП «ДПІ «Кривбаспроект») 

Сучасні підходи до визначення оптимальних проектних рішень при комплексному 

освоєнні родовищ корисних копалин із застосуванням критерію максимуму прибутку 

в умовах ринкової економіки 
 

3. Грицина А.Е., Драгун Б.Т., Гамалинский И.А.,  

Гук А.Ю., Убиская Л.Ю. (ГП «ГПИ «Кривбасспроект»)  

Егорова И.Г. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Экономические аспекты применения аутсорсинга на горнодобывающих предприя-

тиях 

 

4. Грицина О.Є., Драгун Б.Т., Гук А.Ю., Нестерук Н.І., Ланцетова Т.В.  
(ДП «ДПІ «Кривбаспроект»),  

Єгорова І.Г. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
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Особливості системи економічних показників у нормах технологічного проектуван-

ня гірничодобувних підприємств з підземним способом видобутку залізних руд 

 

5. Хорольський В.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Бурлакова Ю.М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана») 

Моделювання корпоративної соціальної відповідальності підприємств гірничо-

металургійного комплексу  

 

6. Ковальчук В.А., Короткий В.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Інституціоналізація екологічного розвитку гірничо-металургійної промисловості в 

Україні 

 

7. Нусінов В.Я., Семеняка Т.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дотримання нормативу готової продукції, як складова забезпечення ритмічної ро-

боти підприємства 

 

8. Рябикіна О.Г., Рябикіна К.Г. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Узагальнення понятійно-категоріального апарату управління формуванням та ро-

звитком техніко-технологічної бази підприємства 

 

9. Нусінов В.Я., Побережна В.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Проблеми корпоративного управління в Україні 

 

10. Міщук Є.В., Клименко А.Д. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Роль облікової політики в управлінні підприємством 

 

11. Коровіна О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Удосконалення методологічного підходу визначення економічно оптимального часу 

впровадження нового устаткування  
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12. Калініченко О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Визначення конкурентних переваг підприємства з метою підвищення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності 

 

13. Брадул О.М., Кулакова О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Продуктивні затрати і непродуктивні витрати на оплату праці коксохімічних під-

приємств: зміст, класифікація, підходи до облікового відображення 

 

14. Бондарчук О.М., Голобородько Б.Ю.  
(КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Порядок формування рентабельності товарної продукції гірничо-збагачувального 

підприємства в залежності від співвідношення собівартості та ціни на основні види 

продукції 

 

15. Бабець Є.К., Гребенюк С.Я. (НДГРІ), ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Емпіричне дослідження глобальних історичних економічних циклів процесу розвит-

ку індустрії виробництва сталі 

 

16. Фалько Є.А. (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

Аналіз економічних субфункцій туристичного бізнесу  

 

17. Фалько Є.А. (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

Вплив туристичного бізнесу на економічний розвиток країн  

 

18. Нусінов В.Я., Лобов С.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Зниження втрат від ризиків аварій за рахунок використання автоматизованих ін-

формаційних систем 

 

19. Ярова А.Б., Демченко О.В. («Криворізький національний університет») 

Визначення понять «трудовi ресурси», «трудовий потенцiал», «кадровий потенцiал» 

в економiчнiй науцi 

 

20. Короткий В.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Ресурсний націоналізм в добувній промисловості: загроза чи перспектива розвитку? 

 

21. Нусінов В.Я., Семеняка Т.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Вплив ритмічності на основні показники роботи підприємства 

 

22. Лизуненко М.М. (Горный техникум ГВУЗ "Криворожский национальный университет") 

Пути инновационного развития машиностроительных предприятий 

 

23. Кадол Л.В., Сердюк С.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Підвищення екологічної рівноваги на прикладі кар'єрів міста Кривого Рогу 

 

24. Астаф’єва К.О., Голівер В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Соціальна відповідальність підприемств в умовах перехідної економіки 

25. Ковальчук М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Обгрунтування величини інвестиційних ресурсів у сировинну базу гірничовидобувних 

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

Оптимізація інвестиційних вкладень на гірничо-збагачувальному комбінаті 

 

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

Дослідження економічної доцільності заходів щодо боротьби з пилом на відкритих 

рудних складах  

 

28. Шепелюк В.А. (ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування») 

Передумови виникнення та еволюція корпоративних відносин в системи внутрішнь-

ого контролю 

29. Коровіна О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Теоретичний аналіз засад управління життєвим циклом підприємств  

 

30. Темченко О.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Вапнічна В.В. (НТУУ «Київський політехнічний університет»)  
Голобородько Б.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Інтегральна оцінка конкурентоспроможності гірничовидобувних підприємств 

Кривбасу 

 

31. Кононенко В.В., Решотка Р.О., КононенкоА.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Системно-динамічна модель оцінки та мінімізації витрат інвестиційного проекту 

поглиблення шахтних стволів 

 

32. Григорьев И.Е. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»),  
Китов А.А. (ГП «ГПИ «Кривбасспроект») 

Исследование влияния цикличности цен на минеральные ресурсы при определении 

рациональных решений при проектировании карьеров 

 

33. Ізмайлов Я.О. (КЕІ «Криворізький національний університет») 

Вдосконалення обліку надходження нематеріальних активів на підприємство-

суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності  

 

34. Жуков С.О., Хорольський В.П., Хорольськй К.Д., Хорольська Т.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Реінжиніринг бізнес-процесів управління на підприємствах гірничої та будівельної 

галузей 

 
35. Турило А.М., Сазонов Р.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження сутності категорії «інноваційна активність підприємства» 

 

36. Бенько М.М. (Київський національний торговельно-економічний університет) 

Змістові характеристики інформаційних технологій фінансового аудиту   
 

37. Уткіна Г.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Інтелектуальний капітал організації як базисна складова її інноваційного типу роз-

витку 
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38. Пожуєва Т.О. (Український державний хіміко-технологічний університет) 

Економічна безпека промислового підприємства - нагальна необхідність функціону-

вання суб’єкта господарювання   
 

39. Міщук Є.В., Молодецька О.М. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Проблеми урахування вартості інтелектуального капіталу при визначенні доцільно-

сті інвестування 

 

40. Ізмайлов Я.О. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Особливості відображення в обліку імпортних операцій  

 

41. Шахно А.Ю., Мигуцька І.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Основні напрямки оптимізації структури капіталу підприємства.  

 

42. Фалько Є.А., (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара) 

Теоретико-методологічні аспекти дослідження глобалізаційних процесів в тури-

стичному бізнесі 

 

 

C е к ц і я  7      Будівництво в гірничо-металургійній промисловості 

 

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

Секретар:   Тімченко Радомір Олексійович, д-р техн. наук, проф. 
 
 

 

1. Жуков С.А., Федоренко С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Криворучко А.А. (Житомирский государственный технологический университет) 

Системные задачи комплексного освоения железорудных месторождений как 

сырьевой базы строительства 
 

2. Стріха В.А., Мороз О.С., Мороз А.О. ( 
Національний університет водного господарства та природокористування» м. Рівне) 

Жуков С.О., Астахов В.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Еколого-урбаністичне використання торфодернових килимів 
 

3. Харченко С.А., Жуков С.А., Паршин А.В., Паливода А.А. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Графическая интерпретация результатов исследования упрочнения бетонного ядра 

трубобетонных элементов  

 

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

Нове обладнання і технології для виготовлення, транспортування і подачі бетону  

5. Тімченко Р.О., Попов С.О., Крішко Д.А.  Богатинський А.В.,  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Шевчук О.В., Петрова Л.В. (ДП ДПІ «Кривбаспроект») 

Використання цифрової моделі рельєфу для раціонального застосування території . 
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6. Тімченко Р.О., Попов С.О., Крішко Д.А., Кравченко М.О., Чугай Ю.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Шевчук О.В., Петрова Л.В. (ДП ДПІ «Кривбаспроект»)  

Геоінформаційні системи у системі територіального планування та управління 

територією  

 

7. Жураковский П.Н., Бурлаченко Т.И., Полоцкая Н.Н.,  

Горон Н.Н., Стебельская О.В. (ГП ГПИ «Кривбасспроект»)  

Обустройство насосных станций оборотного водоснабжения декоративных фон-

танов 

 

8. Бондарь В.А., Рощупкина З.П. (ГП ГПИ «Кривбасспроект»)  

Анализ долговечности и надежности покрытия зданий и сооружений 

 

9. Аблец В.В., Березовский А.А., Аблец Н.С. (ГП ГПИ «Кривбасспроект») 

Кирпич и черепица дореволюционного Криворожья. I. Общие положения 

 

10. Аблец В.В., Березовский А.А., Аблец Н.С. (ГП ГПИ «Кривбасспроект»)  

Кирпич и черепица дореволюционного Криворожья. II Верхнеднепровский уезд Ека-

теринославской губернии 

 

11. Щерба В.В. Козырь Л.И., Гончаренко Н.И. (ГП ГПИ «Кривбасспроект») 

Теплоизоляционный пенобетон, модифицированный соединениями железа 
 

12. Тимченко Р.А. Кришко Д.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Особенности совместного расчета системы «основание-фундамент-верхнее строе-

ние» высотных зданий  

 

13. Хоруженко І.В., Астахов В.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Вплив шкідливих домішок у складових бетону, виготовленого з альтернативної сиро-

вини, на його міцнісні характеристики 

 

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

Узагальнення класифікації розкриття родовищ рудної та будівельної сировини з ура-

хуванням транспортних споруд 

 
 

15. Камських О.В., Коробійчук В.В. (Житомирський державний технологічний університет) 

Обгрунтування актуальності розвитку методів неруйнуючого контролю стану ли-

цювань з природного каменю 

 

16. Гук А.Д., Жуков С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Моделирование взаимодействия опорных элементов самоуравновешивающейся 

опорной системы с основанием 

 

17. Камських О.В., Коробійчук В.В. (Житомирський державний технологічний університет) 

Вплив метеоролого-кліматичних умов експлуатації будівель на механо-хімічні влас-

тивості лабрадоритів в них 
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18. Паршин А.В., Еременко Ю.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Исследование разности прочности резьбовых образцов и гладких в фундаментных 

болтах 

 

19. Камських О.В., Котенко В.В. (Житомирський державний технологічний університет) 

Дослідження зміни колірних координат лицювального каменю під впливом корозії та 

підвищення його експлуатаційної стійкості 

 

20. Жуков С.А., Кляцкий В.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Экономико-экологическая эффективность попутной добычи строительного сырья в 

железорудных карьерах  

 

21. Хоруженко І.В., Астахов В.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Особливості впливу диспергованих домішок та їх мінералогічного складу на якість 

бетону 

 

22. Паршин А.В., Гук А.Д. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Исследование влияния перекосов в фундаментных болтах на прочность резьбовых 

соединений   

 

23. Сахно А.О., Сахно О.Г. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Условия разрушения анизотропной среды для оценки ее  пластично-упругой дефор-

мации 
 

24. Жуков С.А., Гирин В.С., Титов Д.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Эффективность повышения углов бортов карьеров при строительстве в них дорог 

на транспортных бермах 

 

25. Харченко С.А., Волков С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Анализ результатов исследования трубобетонных элементов с ядром из центрифугиро-

ванного бетона с различным заполнением  
 

26. Гончар В.И., Гончарова И.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Влияние вариаций соотношения компонентов бетонной смеси на прочность шла-

кощелочного бетона 

 

27. Паршин А.В., Козырев И.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Обоснование расчетных сопротивлений фундаментных болтов растяжению  
 

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

Влияние введения в состав цемента активированного наполнителя 

 

29. Жуков С.А., Ефименко В.И., Жукова В.С., Рудник А.В.  

(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Стилевые параллели в архитектуре Северной Америки 

 

30. Хоруженко І.В., Астахов В.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Контроль вмісту пилуватих і органічних домішок в будівельних сумішах 

 

31. Ртищев А.Б., Волков С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
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Моделирование разделения дисперсных материалов сепаратором 

 

32. Хоруженко І.В., Астахов В.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Петрографічне дослідження вмісту аморфних речовин в розчинах та бетонах з по-

біжної сировини 

 

33. Жуков С.А., Недашковский Ю.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Прогрессивные тренды в традиционном строительстве Канады 

 

34. Стріха В.А., Стріха Т.В.  
(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне ) 

Рекомендації щодо організації пошарового валкування торфу 

 

35. Гетун Г.В., Чирва Т.Л., Криштоп Б.Г.  
(Київський національний університет будівництва та архітектури) 

Чирва В.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Термоефектівні стіни каркасно-монолітного житла 

 

36. Жуков С.А., Паливода А.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Проблемы трансфера технологии Канадского коттеджного строительства в Укра-

ину 
 

37. Герасимчук О.В., Ковалець О.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Принципові підходи щодо питання вибору теплоізоляції трубопроводів 

 

38. Комащенко П.Г., Бурым В.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Результаты проектирования Криворожского противотуберкулезного  диспансера №2 в 

Шировском районе Днепропетровской области 

 

39. Тищенко С.В., Жуков С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Экранирование зон взрываемых сред силовыми полями зарядов 

 
 

40. Єременко О.Ю., Амельченко А.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Особливості залізобетонних балок, підсилених ефективними матеріалами 

41. Ткаліченко С.В., Федоренко С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Умови довантаження підприємства видобутком забалансових запасів та будівельної 

сировини 

 

 

42. Жуков С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Кальчук С.В. (Житомирский государственный технологический университет) 

Особенности распределения квазистатических напряжений в монолите при его 

нагружении в субдинамическом режиме 

 

 

43. Герасимчук О.В., Савін В.В., Малевич О.О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Гофрований кутковий коагулятор як пиловловлювач 
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44. Татаренко М.М., Єфіменко Є. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Сучасний погляд на застосування пінобетону в монолітному будівництві 

 

 

45. Кадол Л.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Пути ресурсосберегающей модификации бетона 

 

 

46. Жуков С.А., Волков С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Анализ зарубежного опыта конструирования и использования стройматериалов при 

строительстве башенных копров  

 

47. Вербицький В.І., Рогозін В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Зовнішнє відновлення пошкоджених залізобетонних конструкцій 

 

48. Кальчук С.В. (Житомирський державний технологічний університет) 

Раціональні параметри неруйнуючого способу відколу блоків 

 

 

49. Федоренко С.О., Ткаліченко С.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Оптимізація технологічних комплексів з видобутку будівельної сировини  

 

 

50. Жуков С.О., Тоцька А.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Використання гірничого устаткування для будівництва в кар’єрах 

 

 

51. Хоруженко І.В., Астахов В.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Вплив мінералізованих рудничних вод на перетворювання бетонних сумішей із запов-

нювачами з порід розкриття кар’єрів ГЗК. 

С е к ц і я  8  Охорона праці, промислова безпека та екологія 

 

 

Голова    Швидкий Микола Іванович, д-р техн. наук, проф. 

Секретар   Пищикова Олена Вікторівна, канд. техн. наук, доц. 
 

 

 

 

1. Мулявко В.И., Кириченко А.М., Панова С.Н.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Путь решения горно-экологических проблем Кривбасса в безопасном и экологически 

сбалансированном недроиспользовании 

 

2. Гурин А.А., Таран Н.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Ускоренное озеленение действующих хвостохранилищ 

 

Тыщук В.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Основные физические факторы, влияющие на пылевыделение при массовых взрывах в 

карьерах 
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3. Кривенко Ю.Ю., Кушнерев И.П., Кривенко Т.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Обеспечение безопасности ведения горных работ при отработке локальных залежей 

на глубоких горизонтах  

 

4. Швагер Н.Ю, Некрашевич Н.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз методів випробування електрозахисних засобів в умовах центральної енерго-

лабораторії ДП «СхідГЗК» 

 

5. Тищук В.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Використання засобів  біотехнології для пилоподавлення у кар’єрах 

 

6. Голышев А.М., Пищикова Е.В., Янова Л.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Разработка методики определения доминирующих причин реализации травмоопас-

ных ситуаций в условиях промышленных предприятий на основе теории множеств 

и определяющего фактора  

 

7. Лапшин О.Е., Андрейчиков М.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Повышение эффективности сухой очистки воздуха с применением ультразвука    

 

8. Часова Е.В., Івчук В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Застосування та перспективи біосенсорів у хімічному та біохімічному аналізі  
 
9. Тищук В.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Закріплення пильних поверхонь на гірничих підприємствах з використанням  біотехнологій  
 
10. Гирич В.П., Ферликовская О.В. (ГП ГПИ «Кривбасспроект»)  
Повышение эффективности работы теплообменного оборудования путем электростаби-
лизационной обработки воды   
 
11. Домнічев М.В., Нестеренко О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
До питання використання засобів індивідуального захисту цивільним населенням при 
надзвичайних ситуаціях мирного часу 
 
12. Комісаренко Т.А., Єлезов К.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз способів визначення виробленого простору при розробці залізорудних родовищ   
 

13. Кривенко Ю.Ю., Кушнерев И.П., Кривенко Т.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Возведение изолирующих сооружений для гашения ударных воздушных волн в под-

земных выработках 

 
14. Мироненко А.И., Самохина С.А., Старых С.С., Шаповалова Г.М.  
(ГП ГПИ «Кривбасспроект»)  

Актуализация проблемы складирования хвостов обогащения полезных ископаемых 

 
15. Полоцкая Н.Н., Бурлаченко Т.И., Стебельская Е.Н.,  
Стебельская О.В., Горон Н.Н., Белоусенко В.В. (ГП ГПИ «Кривбасспроект»)  

Применение новых технологий очистки нефтесодержащих ливневых сточных вод 
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16. Четверик М.С. (ИГТМ им. Н.С. Полякова НАН), Мишина О.В. (ЧП «Экономика») 

Стратегические направления в энергетике, горном деле, экологии и их экономиче-

ские последствия   
 

17. Гненна О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз методів щодо оцінки ризику з охорони і безпеки праці на гірничодобувних під-

приємствах Кривбассу  

 

18. Нестеренко О.В., Назаренко В.Н., Радченко І.С., Домнічев М.В., Нестеренко І.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Знепилення повітря в застійних зонах над технологічними автодорогами кар’єрів 

 

19. Лапшин О.Є., Федусов І.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Математичне моделювання, з використанням комп’ютерної програми, порівняння пиловлов-

лення в підземних умовах за допомогою електрофільтра та гравійного фільтра    

 

20. Лапшин О.Є., Терещенко А.Н. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Застосування анкерних систем «swellex» як раціонального вибору кріплення в горизо-

нтальних виробках на шахтах Кривбассу 

 

 

21. Часова Е.В., Івчук В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Застосування та перспективи біосенсорів у хімічному та біохімічному аналізі 

 

22. Гненна О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз методів удосконалення системи управління охороною праці стосовно умов 

праці і травматизму на гірничовидобувних підприємствах 

 

23. Антонік В.І., Антонік І.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Екологічна характеристика стану водного басейну річки Інгулець 

 

24. Антонік В.І., Антонік І.П., Шмигіна Ю.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Оцінка ефективності заходів збереження земельних ресурсів на промдільниці агло-

мераційного виробництва «АрселорМіттал Кривий Ріг»  

 

25. Тыщук В.Ю., Евдокименко Н.Ф. (НИИБТГ ГВУЗ «Криворожский национальный университет»),  

Котов Ю.Т. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Использование полей ортогональных функций для исследований загрязнений окру-

жающей среды  

 
26. Прокопенко Ю.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Блокировка и маркировка источников опасных энергий на предприятиях горно-

металлургического комплекса Украины для снижения уровня производственного травма-

тизма на рабочих местах  

 

27. Кірієнко С.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження впливу екстреторної та риючої діяльності ссавців на виділення грун-

том СО2 на території відвалу Фрунзе ЦГЗК 
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28. Єфіменко В.І., Єфіменко В.В., Ягодкіна О.О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз доцільності комплексного використання відходів гірничо-видобувних підпри-

ємств  

 

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

Швидкий М.І. (НДІБПГ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Актуальність профілактики професійних захворювань основної групи працівників на 

фабриках Кривбасу - нейросенсорна туговухість 

 

30. Кульнєв Р.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Застосування в якості забійки малопотужних ВР при вибухових роботах у кар'єрах 

 

31. Курділь В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Обов’язки аварійно рятувальної служби щодо організації підготовки та здійснення 

масових вибухів 

 

32. Кірієнко С.М., Отрадіна А.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження ефективності застосування біологічної очистки побутових стічних 

вод в приватному населеному пункті біля ПівдГЗК 

33. Кірієнко С.М., Сідлецький В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Біохімічна очистка стічних вод на КХП ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

 

34. Вербіцька Є. В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Флористичний склад та аналіз деревних насаджень придорожних територій 

 

35. Ошмянський І.К. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Визначення стану вентиляції гірнчих робіт при розробці горизонтів 1045 і 1135 м 

 ш. ім. Артема ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за результатами повітряно-

депресійних зйомок 

 

36. Кобєльєв О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження ефективності вентиляції і знепилення повітря у похилому стволі 

кар᾿єру «ПівдГЗК» 

 

37. Кульнєв Р.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Застосування гальмівно-активної забійки вибухових свердловин при вибухових 

роботах на кар'єрах 

 

38. Єфіменко І.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз методів і засобів вимірювання вмісту шкідливих домішок у димових газах ко-

тлоагрегатів 

 

39. Швагер Н.Ю., Мельникович І.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Методи навчання персоналу в системі безпеки виробничої діяльності 

 

40. Швагер Н.Ю., Мельникович В.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
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Обгрунтування заходів безпеки праці з урахуванням психофізіологічних можливос-

тей людини 

 

41. Швагер Н.Ю., Швидкая В.К. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Основные профессиональные компетенции инженера по охране труда для горной 

промышленности  

 

42. Гацький А.К., Дубовик М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження пилеутворення та розробка засобів його зниженя на відкритих рудних 

складах ПАТ «КЗРК» 

 

43. Прокопенко Ю.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Исследование целесообразности применения системы блокировки и маркировки ис-

точников опасных энергий на предприятиях горно-металлургического комплекса 

Украины  

 

 

44. Таран Н.А., Шевченко О.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Рекультивация отработанных хвостохранилищ в условиях ПАО «ЮГОК» 

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

Важность определения степени травмоопасности основных видов ремонтных и 

эксплуатационных работ на предприятиях теплоснабжения в холодный период года 

 

46. Гладун Є.Р. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження використання теплових двигунів для утилізації теплоти відхідних 

газів 

 

47. Тюлєва К.Г. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження напрямків використання енергозберігаючих технологій в Україні та 

країнах ЄС. 

 

 

 

С е к ц і я   9   М е т а л у р г і я  

 

  Голова    Губін Георгій Вікторович, д-р техн. наук, проф. 

  Секретар   Орел Тетяна Віталіївна, канд. техн. наук, доц. 

 

1. Ступник (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Н.И., Журавлев Ф.М., Лялюк В.П., Кассим Д.А., Ляхова И.А., Чупринов Е.В. 
(КМИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет»),  

Разработка технологических параметров получения офлюсованного окускованного 

железорудного материала для доменной плавки, сочетающего лучшие металлурги-

ческие характеристики агломерата и катышей 

 

2. Ревенко А.В., (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»),  

Ревенко О.А. («ГИПОпром», г. Днепропетровск) 

Математическое моделирование влияния сырья на расход кокса и производитель-

ность в доменной плавке 
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3. Коренко М.Г., Сотсков В.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Присяжний А.Г. (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет») 

Підвищення ступеня використання проектної потужності дресирувальних станів 

цехів холодної прокатки 

 

4. Ткач В.В., Бабошко Д.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Получение гранулированого чугуна и шлака из титаномагнетитового концентрата 

на кольцевой печи с вращающимся подом 

 

 

5. Кассим Д.А. (МетИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Влияние качества алгомерата на технико-экономические показатели доменной пла-

вки 
 

6. Лялюк В.П., Журавлев Ф.М., Кассим Д.А., Соколова В.П. 
(МетИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Оторвин П.И., Захарченко В.Н. (Объединение предприятий «Металлургпром») 

Оценка колеблемости качества агломерата аглоцехов АМКР 

 

 

7. Ткаченко Г.І., Самойлюк О.А., Шепель А.О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідженя об’єму осередку деформаціії при прокатуванні штаби у гладких валках    
 

8. Ермак Л.Д., Ткач В.В., Бабошко Д.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный универси-
тет»)  

Аналитические исследования термодинамических равновесий карботермического 

восстановления титаномагнетитов  

 

9. Кассим Д.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Анализ влияния массы железорудной подачи на технико-экономические показатели 

доменной плавки 

 

10. Лялюк В.П., Шмельцер Е.О., Ляхова И.А., Кассим Д.А.  
(МетИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Тараканов А.К. (НМетА Украины) Оторвин П.И. (ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог”)  

О гранулометрическом составе кокса для доменной плавки   

 

11. Абубакр Фараг Срат (Альфатехский университет, г. Триполи, Ливия) 

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

Гидрометаллургическая дефосфорация железных руд Ливии   

 

12. Амельченко А.С., Васильєв В.В., Ільченко Т.В., Дворніков В.С.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Сучасний метод дефектоскопії чавунних виливків 
 

13. Бочка В.В., Куприков Р.В., Сулименко Е.И. (НМетакадемия Украины) 
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Серветник В.М. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)   

Рациональная схема подготовки агломерата к доменной плавке    
 

14. Самойлюк О.А., Шепель А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Вплив температури на енергетичні витрати при прокатуванні 

 

 

15. Плотников В.В., Саитгареев Л.Н. Данилюк А.О.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Повышение эффективности утилизации железосодержащих шламов при спекании 

агломерата с применением торфа 

 

16. Саітгареєв Л.Н., Плотніков В.В., Мироненко Д.О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Покращення металургійних властивостей агломерату зі збільшеним вмістом ока-

линовмісної суміші 

 

17. Саітгареєв Л.Н., Плотніков В.В., Ярига О.О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Технологія утилізації вторинної прокатної окалини в агломераційному виробництві 

 

18. Бабошко Д.Ю., Губин Г.В., Ткач В.В., Зима С.Н.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Особенности карбометрическое восстановление окускованых титаномагнети-

товых концентратов 

 

19. Ткач В.В., Ермак .Д., Євтєхов В.Д., Орел Т.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Методика ексергетичної оцінки залізної руди та продуктів збагачення 

 

20. Мец Ю.С., Антонов А.Ю., Ткач В.В., Орел Т.В.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Оптимизация энергоматериальных затрат в процессах дезинтеграции железистых 

кварцитов 

 

21. Амельченко А.С., Ильченко Т.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Перспективы применения горячего брикетированого железа при выплавке стали  

 

22. Амельченко А.С., Дворников В.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Применение передовых технологий при производстве чугунных отливок с целью 

снижения энергозатрат 

 

23.Савельев С.Д., Новохатько Я.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Математическое моделирование процесса перемещения зоны горения при спекании 

аглошихты.   
 

 
С е к ц і я  10  Технічна механіка, гірничі машини та галузевий транспорт 
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Голова   Громадський Анатолій Степанович, д-р техн. наук, проф. 

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

 

1. Бондарь І. В. (СТЛЦ «БелАЗ Україна») 

Перспективи розвитку сервісної мережі холдингу «БелАЗ-Холдинг» 

 

2. Вівчарик А. С.  (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») 

Аналіз роботи кар’єрних самоскидів при перевезенні гарячих сталеплавильних шла-

ків 

3. Гальченко А. В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Підвищення надійності роботи гідромеханічної трансмісії кар’єрних самоскидів 

 

4. Гирин В.С., Жуков С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)   

Анализ и оценка эксплуатационных свойств и ресурса крупногабаритных шин карь-

ерных самосвалов 

 

5. Гірін В.С., Пристінський М.Г. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Особливості визначення собівартості вантажних автотранспортних перевезень 

 

6. Веснін А.В., Сістук В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Урахування специфіки гірничотехнічних умов роботи автосамоскидів як шлях до 

підвищення продуктивності кар’єрної техніки 

 

7. Гирин В.С., Пристинский С.Н. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Оценка критериев оптимизации автомобильных перевозок для специализированных 

предприятий малого и среднего бизнеса 

 

8. Гирин И.В., Потапенко В. В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Учет специфических факторов эксплуатации при разработке методики диагности-

рования горнотранспортного оборудования 

 

9. Гирин И.В., Кляцкий В.И., Потапенко В. В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Организация мойки автомобилей с последующей очисткой используемых материа-

лов 

 

10. Крайзель Х., Омельяновский В., Перестюк К. (ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна ТОВ»)  

Вдосконалення підготовки інженерів-механіків з експлуатації техніки Caterpillar в 

навчальних закладах України 

 

11. Крейсман Е. А., Веснін А. В., Монастирський Ю. А., Д’яченко Т.Є.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Розробка мережі пасажирського транспорту міста Кривий Ріг 

 

12. Монастирська О. Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Підвищення економічної ефективності функціонування автотранспортної системи 

кар’єрів  

 

13. Монастирський Ю. А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Сучасні кар’єрні автосамоскиди для підприємств України та світу 
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14. Покалюк І. О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз вдосконалення пасажирських перевезень в містах України 

 

15. Потапенко В. В., Олейник Д. А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Рационализация ежедневного обслуживания карьерных самосвалов БелАЗ 

16. Потапенко В. В. (Криворожский национальный университет)  

Моделирование ресурсных переходов карьерных самосвалов 

 

17. Таран І. О. (Національний гірничий університет) 

Сучасні трансмісії транспортних машин кар’єрів та шахт 

 

18. Почужевський О.Д.  (Криворізький національний університет) 

Шляхи зниження температури нагріву великогабаритних пневматичних шин під 

час експлуатації 

 

19. Филимохин Г.Б., Яцун В.В. (Кировоградский национальный технический унверситет) 

О технологических преимуществах вибрационных машн с круговыми двухчастот-

ными вибрациями 

 

20. Кристопчук М.Є.  
(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне) 

Факторний аналіз розподілу пасажирських кореспонденцій за альтернативними 

маршрутами сполучень 

 

21. Шабаев О.Е., Хиценко Н.В., Бридун И.И., Арефьев Е.М.  
(Донецкий национальный технический университет) 

Исследование влияния износа резцов на эффективность рабочего процесса комбайна  

 

22. Назимко В.В., Мерзликин А.В. (Донецкий национальный технический университет) 
Метод прогнозирования проектных рисков подземной угледобычи 

 

23. Малиновский Ю.А., Малиновская С.И., Малиновская А.Ю., Баранова О.И.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

К использованию двухкамерных мельниц для измельчения рудного сырья 
 

24. Рудь Ю.С., Кучер В.Г., Белоножко В.Ю.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Повышение эффективности самоочистки колосниковой решетки спекательных 

тележек агломерационных машин 
 

25. Почужевський О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Специфіка умов експлуатації самохідних колісних машин на відкритих розробках 
 

26. Аралкин А.С., Хруцкий А.А., Неймирко С.И.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Разработка и апробация новой конструкции молотового штампа в условиях ОАО 

«Криворожгормаш» 

 

27. Громадский А.С., Афанасьев В.Д., Кузьменко Д.И.  
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(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Закономерности распределения напряжения в буровом инструменте   
 

28. Громадский Вик. А., Серебренников Э.В.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Теоретическое определение амплитуд вынужденных поперечных колебаний буровых 

штанг станков шарошечного бурения     
 

29. Монастирський Ю.А, Веснін А.В., Сістук В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Урахування особливостей гірничотехнічних умов експлуатації автосамоскидів  як 

шлях до підвищення продуктивності кар`єрної техніки 

 

30. Кияновский Н.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Сокур И.Н., Сокур Л.М. (ГВУЗ «Кременчуцкий национальный университет  
им. Мих. Остроградского») 

Перспективы применения центробежно-ударных дробилок в отечественной и зару-

бежной горнорудной промышленности    
 

31. Самборский Ю.Г., Файнштейн В.Г. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Математическое описание непрерывного стана горячей прокатки как объекта системы 

автоматического управления    
 

32. Александрова Т.В. (ГП ГПИ «Кривбасспроект») 

Процессы взаимодействия кусковой руды с лентой наклонного конвейера при ее попереч-

ном порыве     
 

33. Назаренко Н.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Назаренко М.В. (ГУ «Национальный НИИ промышленной безопасности и охраны труда»)  
Хоменко С.А. (НПП «Кривбассакадеминвест») 

K-MINE – базовый инструмент повышения эффективности буровзрывных работ  
 

34. Шумова Л.А., Скарга-Бандурова И.С.  
(Технологический институт ВУНУ им. В. Даля, г. Северодонецк 

Метод раннего обнаружения опасной тенденции технологических параметров  
 

35. Білецький В., Світлий Ю. (Донецький національний технічний університет) 
Гідравлічний транспорт солоного вугілля   
 
36. Гузь Б.А., Неймирко С.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Оценка технического уровня переносных пневматических перфораторов при учете 

показателей вибрационной и шумовой безопасности 
 

37. Рудь Ю.С., Белоножко В.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Применение методов теории вероятностей в расчетах механических характери-

стик деталей машин 
 

 

38. Малиновский Ю.А., Малиновская С.И., Бондарец А.А., Малиновская А.Ю. 
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

К вопросу об интенсификации процесса дробления материала в конусной дробилке  
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40. Процив В.В., Таран И.А., Новицкий А.В  (Национальный горный университет) 

Исследование влияния стыковых неровностей на показатели эффективности маг-

ниторельсовых систем шахтных локомотивов  

 

41. Сахно С.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Вплив умов експлуатації міні навантажувачів з бортовим поворотом на раціональ-

ний вибір між колісним і гусеничним рушієм    

 

42. Горобець В.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Визначення рівня завантаження конусної дробарки  
 

43. Гуливец А.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Моделирование процесса формирования ударного импульса в бойке и стержне при 

продольном соударении и движении в бойке отраженной волны растяжения   

 

44. Горбачов Ю.Г., Доргобузова М.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз та вибір раціональних напрямків підвищення довговічності роликоопор стрі-

чкових конвеєрів  

 

45. Горбачов Ю.Г., Самко П.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження шляхів підвищення ефективності роботи вальцьових пресів для бри-

кетування руд  

 

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

Нові конструкції різьбових з’єднань гірничих машин  

 

47. Горбачов Ю.Г., Дерябін В.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження процесу вібраційної зміцнювальної обробки сирих окатишів і обгрунту-

вання його режиму  

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

Дослідження впливу вібрацій на процес транспортування закладних сумішей та ви-

бір параметрів вібраційної установки  

 

 

49. Громадський А.С., Горбачов Ю.Г. Дишлевський Д.А.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження перспективних напрямків підвищення експлуатаційних якостей при-

водів стрічкових конвеєрів  

 

 

50. Громадский А.С., Криворучко А.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Исследования и поиск путей снижения динамических нагрузок на рабочее оборудова-

ние бурового станка СБШ 250 МНА 

 

51. Громадский А.С., Кузнецов Р.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Исследование путей снижения динамических нагрузок поворотной платформы ка-

рьерных экскаваторов типа прямая лопата с канатным напорным механизмом 
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52. Замицький О.В., Бруснік Д.Є. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Порівняльний аналіз показників призначення та надійності конвеєрних установок 
 

53. Громадский В.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Причины появления флаттера бурового инструмента и методы его устранения на 

станках шарошечного бурения 

 
54. Громадский В.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Влияние уменьшения жесткости механизма подачи бурового става на амлитуды 

колебаний станка шарошечного бурения СБШ-250 МНА-32  

 

55. Громадский В.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Параметры канатов механизма подъема и дополнительного амортизатора про-

дольных колебаний (АПК) бурового става станка шарошечного бурения СБШ-250 

МНА-32  

 

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

Підвищення надійності та вібростійкості різьбових з’єднань гірничих машин  

 

57. Аралкин А.С., Довгаль С.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження кроку мікронерівностей оброблюваної поверхні деталей із застосуван-

ням методів статистики 

 

58. Аралкин А.С., Хруцкий А.А., Неймирко С.И.   
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Исследование надежности работы молотовых штампов 

 

59. Аралкин А.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Обоснование оптимальной марки вольфрамокобальтового сплава 

 

60. Малиновский Ю.А., Малиновская С.И., Малиновская А.Ю.   
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Рекомендации по использованию двухкамерных мельниц для измельчения рудного 

сырья 

 

61. Гуливец А.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Моделирование деформирования сжатых участков стержня и бойка после дости-

жения волной сжатия его свободного торца при продольном их соударении  

 

62. Громадський А.С., Худаяров М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження процесу руйнування периметру забою породоруйнуючими елементами 

при бурінні свердловин ударно-обертовим способом 

63. Гирин И.В., Потапенко В.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Учет специфических факторов эксплуатации при разработке методики диагности-

рования горнотранспортного оборудования 

 

64. Олейник С.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
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Моделирование процесса разрушения кристаллических пород машинами ударного 

действия 

 

65. Потапенко В.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Моделирование ресурсных переходов карьерных самосвалов 

 

66. Замицький О.В., Щербак С.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Обґрунтування раціональних параметрів робочого органу молоткових дробарок 

підвищеної ефективності  

 

67. Громадський А.С., Ораєв А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження процесу зношення твердосплавних елементів ударно-обертового буро-

вого інструменту 

 

68. Громадський А.С., Овчинніков С.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Обгрунтування оптимального розміщення породоруйнуючих елементів на робочій 

поверхні штирових коронок для буріння свердловин 

 

69. Замицький О.В., Ільченко В.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Обґрунтування параметрів кар’єрних екскаваторів типу пряма лопата в залежнос-

ті від умов експлуатації 

 

70. Потапенко В.В., Олейник Д.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Рационализация ежедневного обслуживания карьерных самосвалов БеЛАЗ 

 

71. Моргун М.Г., Сокур І.М., Максимов М.М. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Система управління асинхронного двигуна для формування режиму нагріву без меха-

нічної дії на вал. 

 

 
С е к ц і я  11   Електромеханіка та електроенергетика 

 

Голова    Толмачов Станіслав Трохимович, д-р техн. наук., проф. 

Секретар   Кольсун Вячеслав Анатолійович, канд.техн.наук, доц.  

 

1. Плєшков П.Г., Зінзура В.В. («Кіровоградський національний технічний університет») 

Математичне моделювання роботи системи автоматичного управління пристроєм 

РПН силового трансформатора зі схемою з’єднання обмоток «трикутник/зірка з 

нулем» 
 

2. Синчук И.О., Антоненко А.О. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Особенности организации мероприятий по повышению качества электроэнергии на 

железорудных шахтах   

 

 

3. Синчук О.Н., Пересунько И.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Показатели качества электроэнергии в распределительных сетях шахт и влияние 

отклонений напряжения на технико-экономические показатели электроснабжения 
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4. Моркун В.С., Синчук И.О, Харитонов А.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

К вопросу анализа и оценки причин электротравматизма в условиях железорудных 

производств 
 

5. Харламенко В.Ю., Рубан С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Адаптивне керування реверсивною прокатною кліттю на блюмінгу 
 

6. Момот В.Е., Ткачук О.Р. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Повышение энергетической эффективности центробежных механизмов котельных 

установок  

 

7. Бережная Е.В., Чепель Ю.А., Цывинда Н.И.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Математическое моделирование энергосиловых параметров процесса восстановле-

ния деталей землеройных машин методом электроконтактной наплавки  

 

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

Непараметрическая дуальная модель динамического объекта 

 

9. Розен В.П., Гузов Э.С., Пархоменко Р.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Моделирование энергетических режимов энергоемких потребителей железорудных 

шахт 
 

10. Жосан А.А., Ліпанчиков С.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Чисельне моделювання роботи непараметричного дуального регулятора на прикладі 

об'єкта першого порядку  

 

11. Жосан А.А., Кирсань Е.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Управление зоной печи с распределенными параметрами с помощью регулятора, 

основанного на концепции дуального управления  

 

12. Каневський В.В., Ткачук О.Р. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Експериментальне дослідження частотно–регульованого електропривода зі зво-

ротнім зв’язком за оцінкою динамічного моменту  

13. Хромей О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

До проблеми необхідності та напрямків розвитку тягового електроприводу  

 

14. Сінолиций А.П., Кольсун В.А., Удовенко О.О., Козлов В.С.,  

Риженков Д.В., Макодзьоб В.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Лабораторний комплекс дослідження енергопотоків мережі живлення з різномані-

тними режимами навантаження    

 

15. Власенко В.А., Ільченко О.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Вплив взаємоіндукції фаз вентильно-індукторного двигуна на його характеристики 
 

16. Касаткіна І.А., Гнутов І.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
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Поліпшення енергоефективності системи електропривода конвеєра 
 

17. Сінчук О.М., Сінчук І.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Бойко С.М. (Кременчуцький національний університет ім. Мих. Остроградського) 
Теоретичні аспекти використання автономних вітроенергетичних установок в 

підземних гірничих виробках залізорудних шахт 

 

18. Синчук О.Н., Ликаренко А.Г., Петриченко А.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Исследование защитных характеристик аппаратов защиты от токов утечки в 

условиях комбинированных электрических сетей   
 

 

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

До проблеми ефективності споживання електричної енергії залізорудними підпри-

ємствами   
 

20. Батраков Д.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Статичний момент опору електропривода вібромашини з інерційним дебалансним 

приводом та  направленим рухом коливань   

 
21. Сінчук І.О., Ялова А.М., Бауліна М.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Богодист К.П. (Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського) 

До реалій розбудови служби енергоменеджменту гірничорудного комбінату    

 

 

22. Синчук О.Н., Синчук И.О., Гузов Э.С.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  

Караманиц Ф.И. (ПАО «Криворожжелезрудком») 
О состоянии и одном из направлений реинжиниринга электровозов для рудных шахт    

 

23. Пархоменко Р.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Повышение эффективности электроснабжения в шахтных сетях как один из путей 

повышения конкурентноспособности продукции    
24. Пироженко А.В., Пироженко Т.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Дослідження ефективності пристроїв захисту від струмів витоків комбінованих електричних 

мережах напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю 

 

25. Козлов В.С., Гладченко Є.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Визначення робочого діапазону активних фільтрів струму 

 

26. Урба Д.О. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Розробка системи моніторингу і керування в SCADA-системі TRACE MODE для ла-

бораторного стенду вентиляційної установки, для  проводенняряду лабораторних 

робіт з енергозбереження 

 

27. Грицьков А.С., Сінолиций А.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Використання електромеханічної трансмісії змінного струму кар’єрних самоскидів з 

урахуванням програмного індивідуального управління тяговими двигунами 
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28. Данилейко О.К., Ільченко О.В., Урба Д. О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Розробка навчально-лабораторного стенду для дослідження процесів енергозбере-

ження у вентиляційній установці  

 

29. Синчук И.О., Антоненко А.О. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Особенности организации мероприятий по повышению качества электроэнергии на 

железорудных шахтах 

 

30. Синчук О.Н., Пересунько И.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Показатели качества электроэнергии в распределительных сетях шахт и влияние 

отклонений напряжения на технико-экономические показатели электроснабжения 

 

31. Козлов В.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Визначення робочого діапазону активних фільтрів струму 

 

32. Риженков Д.В., МакодзьоБ В.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Лабораторний комплекс для фізичного моделювання активних фільтрів 

 

33. Коваль О.В., Філіпп Ю.Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз енергоспоживання на підстанціях водопровідних і каналізаційних насосних 

станцій КП «Кривбасводоканал»  

 

34. Остапенко О.А., Філіпп Ю.Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз енергоспоживання вентиляторних установок ПАТ «Кривбасзалізрудком»  

 

 

35. Каневський В.В., Ткачук О.Р. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Експериментальне дослідження частотно–регульованого електропривода зі зворот-

нім зв’язком за оцінкою динамічного моменту 

36. Лобов В.Й.,  Дубовик І.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Комп'ютеризована система керування сівалкою 

 

37. Лобов В.Й., Дубовик І.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Система керування сошником сівалки. 

 
 

С е к ц і я  12   Комп’ютерні науки й інформаційні технології  

 

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

Секретар   Музика Іван Олегович, канд. техн. наук 

 

 

1. Моркун В.С., Пикильняк А.В., Моркун Н.В., Подгородецкий Н.С.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Моделирование процесса распространения ультразвуковых волн в неоднородных сре-

дах методом расслоенных пространств (K-SPACE) 

 

2. Кондратец В.А., Мацуй А.М. (Кировоградский национальный технический университет)  
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Исследование динамики пульпы в улитковом питателе при измельчении песков ме-

ханического двухспирального классификатора 
 

3. Швагер Н.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Форми та методи організації самостійної роботи студентів при викладанні техні-

чних дисциплін  

 

4. Повар С.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Ентропія, хаос і порядок(сучасне розуміння) 
 

5. Попов С.О., Попрожук О.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Проблема ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного техно-

логічного обладнання   

 

6. Купин А.И., Кумченко Ю.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Перспективы применения мультимодальных информационных технологий в задачах 

биометрического распознавания объектов  
 

7. Зеленский А.С., Лысенко В.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Обучающая система использования библиотеки OPENCL в 3D-графике  

 

8. Радионов В.М. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Система управления гидроциклоном с идентификацией параметров и выбором оп-

тимальной модели   

 

9. Четверик М.С. (ИГТМ им. Н.С. Полякова НАН Украины)  

Смена во времени энергетических систем мира и ее влияние на экономику и 

экологию 

11. Кондратец В.А. (Кировоградский национальный технический университет)  

Исследование влагосодержания песков двухспиральных механических классифика-

торов в промышленных условиях   
 

12. Хоцкіна В.Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Використання можливостей пакету Matlab для побудови імітаційних моделей 
 
13. Микитин О.В., Черенюк М.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Огляд та аналіз малогабаритної мікроконтролерної техніки з великими можливо-
стями  

 

14. Азарян В.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Модель динамической стабилизации колебаний качества в рудопотоке   

 

15. Несмашний Є.О., Федін К.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Розробка методики обчислення та досвід застосування часових інтервалів при про-

веденні масових вибухів на кар’єрі «ПівдГЗК» 
 

16. Лобов В.Й., Дубовик І.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Автоматизована система керування сівалкою   

 

17. Романенко А.В., Плотников В.Ф. (ГП «ГПИ «Кривбасспроект») 
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Назаренко М.В. (НИИБТГ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Опыт использования автоматизированных систем проектирования в ГП «ГПИ 

«Кривбасспроект»  

 

18. Цвиркун С.Л. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Автоматическая система сопровождения крупнокусковой руды на конвейерной ленте  
 

19. Хоцкіна В.Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Комплексна інформаційна система управління виробничим процесом з синхронізаці-

єю потоків даних 

 

20. Радионов В.М. (НИИБТГ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Способ управления гранулометрическим составом выхода  гидроциклона, на основе 

средств ультразвукового воздействия и контроля  

 

21. Єфіменко Л.І., Співак О.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

оптимізація існуючої системи автоматичного керування співвідношенням подачі 

палива й повітря в топку котла 

 

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

Підвищення ефективності роботи важкого стрічкового конвеєра 
 

23. Радионов В.М., Радионов В.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Система нелинейного векторного управления гидроциклоном 

24. Лисенко В.С., Гончаренко В.К. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Розробка програмного забезпечення пошуку оптимального маршруту з використан-

ням теорії графів 

 

25. Баран С.В., Кравченко Л.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Автоматизація нарахування пенсій 

 

26. Лисенко В.С., Пархоменко О.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Розробка програмного забезпечення порівняльної характеристики різних способів 

реалізації тріангуляції делоне при побудові поверхонь 

 

27. Баран С.В., Пожетнов П.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Розробка системи керуванням контенту для інтернет-магазину 

 

28. Зеленський О.С., Родіна В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Створення програмного забезпечення побудови поверхонь на основі стовпчикової 

моделі та методом найближчих районів 

 

29. Зеленський О.С., Соломіна М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Побудова поверхонь сплайнами при вирішенні геолого-маркшейдерських задач на 

рудних кар’єрах 

 

30. Лисенко В.С., Юрова О.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Розробка Online-гри з використанням технології flash 
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31. Жосан А.А., Ліпанчиков С.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Чисельне моделювання роботи непараметричного дуального регулятора на прикладі 

об'єкта першого порядку 

 

32. Жосан А.А., jaa2301@inbox.ru (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Особенности непараметрических моделей динамических объектов 

 

33. Ліпанчиков С.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Чисельна перевірка актуальності моделі об’єкта керування на основі нейромереж 

та на основі дувального підходу 

 

34. Кірсань Є.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Керування двома зонами печі з розподіленими параметрами 

 

35. Ефименко Л.И., Тиханський М.П. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Принципы управления тяжелым ленточным конвейером по его техническому сос-

тоянию 

 

36. Тиханська А.М. (Криворізький державний комерційно-економічний технікум) 

Впровадження інноваційних технологій у ВНЗ 

 

37. Моркун В.С., Пикильняк А.В., Подгородецкий Н.С.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Построение модели ультразвукового поля в неоднородных средах методом расслоен-

ных пространств (K-SPACE) 

 

38. Радионов В.М. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Энергоэффективные способы и системы управления процессами гидравлической 

центробежной классификации 

 

39. Савицкий А.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Распределенная система управления конвейерным трактом 

 

40. Момот В.Е., Ткачук О.Р. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Анализ электропотребления механизмов типовой котельной централизированого 

тепло- водоснабжения 
 

41. Мацуй А.М., Кондратець В.О. (Кіровоградський національний технічний університет) 

Моделювання динаміки пульпи в завитковому живильнику кульового млина, що 

подрібнює піски класифікатора 

 

42. Кондратець В.О., Сербул О.М. (Кіровоградський національний технічний університет) 

Стохастична система автоматичного керування розрідженням пульпи в кульових 

млинах з циркулюючим навантаженням 
 

43. Мацуй А.М., Кондратець В.О. (Кіровоградський національний технічний університет) 

Технічна реалізація системи ідентифікації співвідношення тверде/рідке при подріб-

ненні пісків двоспіральних класифікаторів  

 

44. Тронь В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
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Енергоефективне та ресурсозберігаюче керування організаційно-технічними 

об’єктами гірничого виробництва 

 

45. Дубровський С.С., Реброва С.В., Зінчук Ю.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження впливу якості виготовлення зразків для випробувань на результати 

експерименту 

 

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

Влияние структурно-технологических факторов на прочностные храктеристики 

деталей 

 

47. Харін С.А.  (ОКВНЗ "Інститут підприємництва "Стратегія") 

Питання якості при розробці программного забезпечення для дослідження процесів 

гірничої промисловості 

 

48. Цвиркун С.Л. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Идентификации крупнокусковой руды с помощью фильтра Калмана. 

 

С е к ц і я  13    Збагачення корисних копалин 

 

Голова     Олійник Тетяна Анатоліївна, д-р техн. наук, проф. 

Секретар   Кушнірук Наталія Володимирівна, канд. техн. наук, доц. 
 

 

1. Моркун В.С., Пикильняк А.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Формирование оптимальных параметров газовой фазы пульпы в процессе флотации 

 

2. Олійник М.О., Макачова А.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Удосконалення технології збагачення графітової сировини Заваллівського родовища  

 

3. Азарян А.А., Кривенко Ю.Ю., Кучер В.Г.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Автоматизация первой стадии измельчения, классификации и магнитной сепара-

ции – реальный путь повышения эффективности обогащения железных руд 

 

4. Білецький В.С., Сергєєв П.В. (Донецький національний технічний університет) 

Дослідження спалювання вугілля та вуглемазутних комплексів   

 

5. Скляр Л.В., Самойлюк О.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналітичний огляд технології збагачення бурозалізнякових руд у вітчизняній і зару-

біжній практиці    

 

6. Ніколаєнко К.В., Чередніченко Н.Ф. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Розробка технології переробки відходів рудозбагачувальної фабрики Магнітогорсь-

кого металургійного комбінату, заскладованих у шламосховищах    

 

7. Кушнірук Н.В., Половінкіна М.Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз методів підвищення якості залізорудних концентратів ПАТ «ПівнГЗК»  
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8. Булах О.В., Хміль І.В., Костючик О.Л. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Виробництво залізорудного концентрату в умовах РЗФ-1 ПАТ «ПівнГЗК» з впрова-

дженням у технологію збагачення операції тонкого грохочення    

 

9. Ніколаєнко К.В., Ляхович К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Технологія збагачення гематитових кварцитів підземного видобутку  

 

10. Олійник Т.А., Василишина А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Вивчення можливості переробки «червоних» шламів на предмет отримання залізоо-

кисних пігментів    
 

11. Кондратец В.А., Мацуй А.М.  
(Кировоградский национальный технический университет) 

Исследование динамики пульпы в улитковом питателе при измельчении песков ме-

ханического двухспирального классификатора  

12. Кондратець В.О., Мацуй А,М. (Кировоградський національний технічний університет) 

Технічне забезпечення допустимої похибки ідентифікації розрідження пульпи при 

подрібненні пісків двоспірального класифікатора    
 

13. Олійник М.О., Макачова А.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Удосконалення технології збагачення графітової сировини Заваллівського родовища 

 

14. Олійник Т.А., Чорних І.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Розробка технології попереднього збагачення окислених залізних руд з використанням 

сухої магнітної сепарації для отримання концентрату з вмістом заліза 64,5-65,5 % 

 

15. Скляр Л.В., Самойлюк О.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Сучасний стан технології збагачення бурозалізнякових руд у вітчизняній і зарубіж-

ній практиці 

 

16. Ніколаєнко К.В., Чередниченко Н.Ф. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Розробка технології переробки відходів рудозбагачувальної фабрики магнітогорського 

металургійного комбінату, за складованих у шламосховищах 

 

17. Ніколаєнко К.В., Прохода Ю.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Технологія вилучення залізаз відходів електрометалургійних заводів 

 

18. Кушнірук Н.В., Андрущенко Р.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналітичний огляд технології збагачення магнетитових кварцитів у вітчизняній і 

зарубіжній практиці 

 

19.Кушнірук Н.В.,  Бондаренко В.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз існуючих методик математичного опису процесу гідросепарування 

 

20. Кушнірук Н.В., Половинкина М.Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз можливостей підвищення якості магнетитових концентратів ПАТ «Пів-

нГЗК» 
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21. Олійник Т.А., Полтавський А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дослідження процесу відсадки при попередньому збагаченні окислених руд на прикла-

ді Валявкінського родовища      

 

22. Кушнірук Н.В., Бабенко У.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аналіз роботи гірничо-збагачувальних комбінатів Криворізького залізорудного басей-

ну  

 

23. Олійник Т.А., Василишина А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Вивчення можливості переробки «червоних» шламів на предмет отримання залізоо-

кисних пігментів 

 

24.Булах О.В., Хміль І.В., Костючик О.Л. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Впроваждення операції тонкого грохочення з метою підвищення якості залізорудно-

го концентрату і зменшення витрат на процесс подрібнення в умовах РЗФ-1 ПАТ 

«ПівнГЗК» 

 

25.Хміль В., Гапріндашвілі Т.Н.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Зниження енерговитрат на подрібнення залізних руд за рахунок заміни футерування 

млині 

 

26.Булах О.В., Шаповалова К.Г. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Розробка заходів для залучення у переробку залізних руд північної частини Кременчу-

цького залізорудного району. 

 

 

С е к ц і я  14   Проблеми педагогіки  

Керівник    Дороніна Тетяна Олексіївна - д-р пед. наук, доц.,  

   зав. кафедри педагогіки КПІ ДВНЗ «КНУ» 

Співголова:    Зеленкова Наталія Іванівна  - канд. пед. наук, доц.  

   кафедра педагогіки 

Секретар:     Бондаренко Ольга Володимирівна - канд. пед. наук,  

   доц. кафедри педагогіки 

 

1. Амеліна С. М.  (Національний університет біоресурсів і природокористування) 

Німецька мова у підготовці перекладачів 
 

2. Басюк Л. Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Ґендерний зміст шкільного підручника  

 

3. Бешевець Л. В. , Копилова О. М.  (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Вища освіта як фактор розвитку особистості 

 

4. Божко Л. В. , Франко-Троянова О. І.  
(КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Оцінка рівня знань при вивченні предмету «основи охорони праці» для майбутніх 

педагогів 
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5. Волікова М. М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

А. С. Макаренко про мету виховання 

 

6. Волощук І. А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Методична робота гімназії як засіб підвищення професійної компетентності вчи-

теля 

 

7. Гаманюк В. А.  (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Роль іноземних мов на шляху формування європейської ідентичності у ФРН 

8. Гладченко О. В. (Національний університет державної податкової служби України) 

Підготовка фахівців з адміністрування доходів і зборів в аспекті формування інфор-

маційної культури 

 

9. Гнілуша Н. І. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет) 

Екологічна освітня політика на засадах регіонального підходу 

 

10. Голованова Т. П. (Запорізький національний університет) 

Соціально-педагогічні аспекти ґендерної рівності в умовах сталого розвитку суспіль-

ства 

 

11. Hryshchenko S. М.  
(Kryvyi Rih Pedagogical Institute Higher Education Establishment «Kryvyi Rih National University») 

Geoinformation technologies as the means of educational interests formation among 

engineering department students 

 

12. Дирда І. А. (ДВНЗ « Криворізький національний університет») 

Виникнення та подолання бар’єрів у міжкультурній комунікації 

 

13. Дороніна Т. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет) 

Ґендерний паритет та професійний маршрут жінок в освітній сфері 

 

14. Дорохіна І. В. (КПІ ДВНЗ Криворізький національний університет) 

Науково-педагогічний досвід у формуванні індивідуально-особистісного стилю пізна-

вальної діяльності майбутніх вчителів 

 

15. Дрогайцев О. І. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Роль інформації у формуванні процесу навчання  

 

16. Дуднік Н. Ю. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Самоменеджмент як засіб професійного розвитку майбутніх учителів 

 

17. Завальнюк О. С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підготовка студентів до оволодіння професією «агент з організації туризму» 

 

18. Зеленкова Н. І.  (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Формування пізнавальної самостійності як важливого показника творчих здібнос-

тей студентів у практиці навчання у ВНЗ 
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19. Іванова В. В., Григоренко Л. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Система підготовки та шляхи реалізації науково-дослідницької роботи майбутніх 

педагогів в умовах вищої школи 

 

 

20. Іванченко В. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Класифікація методів оцінки якості тестів досягнень 

21. Іванченко Я. І. (Криворізька загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів № 1) 

Підготовка майбутніх фахівців зі спортивного туризму у вищих навчальних закла-

дах туристської спрямованості 

 

22. Кучерган Е. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет) 

Валеологічна культура як складник професійної компетентності вчителя 

 

23. Куц М. А. (КПИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Роль учреждений дополнительного образования в процессе развития квалифициро-

ванных специалистов  

 

24. Лаврентьєва О. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Аксіологічний компонент методологічної культури вчителя 

 

25. Макаренко І. Є. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Особистісний розвиток керівників-освітян як запорука ефективного менеджменту 

освіти 

 

26. Мантуленко С. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Ціле-мотиваційний компонент у структурі готовності майбутніх учителів геогра-

фії до профільного навчання старшокласників 

 

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

Методика вивчення видів дієслів з іноземними студентами І курсу 

 

28. Морозова К. О. (ПВНЗ «Європейський університет») 

Розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей магістрантів у процесі 

вивчення психолого-педагогічних дисциплін у контексті blended-learning 

 

29. Морозова К. О. (ПВНЗ «Європейський університет») 

Практика застосування електронної навчальної оболонки moodle задля розвитку 

інформаційно-комунікаційних компетентностей магістрантів  

 

30. Онищенко І. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Інноваційна підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяль-

ності у моделі трисуб’єктних відносин 

 

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

Особливості процесу формування орфографічних умінь і навичок школярів 

 

32. Польгун К. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Проблеми інклюзивного навчання у вищій школі 
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33. Потапенко О. Б. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Проблема розвитку освіти в умовах постіндустріального суспільства 

34. Приходькіна Н. О. (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України) 

Проектна діяльність як засіб формування професійної компетентності студентів 

 

35. Sadova Ошибка! Ошибка связи.V.  
(Kryvyi Rih Pedagogical Institute Higher Education Establishment «Kryvyi Rih National University») 

Specific peculiarities of accepting and comprehending historical-and-pedagogical 

information by students 

 

36. Савченко К. Ю. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Вивчення складових професійної компетентності майбутнього вихователя 

 

37. Савченко Л. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Гуманізація змісту й технологій у практиці якісної підготовки майбутнього учите-

ля у вищий педагогічній школі 

 

38. Самойленко В. Г. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Структурні компоненти дидактичної моделі формування рефлексивних умінь сту-

дентів у процесі самостійної навчальної діяльності 

 

39. Сергеєва Л. М. (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України) 

Основи педагогічної діяльності для сталого розвитку 

 

40. Серьогіна І. Ю. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Основні функції контролю навчальної діяльності студентів ВНЗ 

 

41. Томашевський В. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Від дизайн-освіти до дизайну свідомості (до проблеми формування естетичної куль-

тури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах в процесі їх професійної 

підготовки) 

 

42. Третяк О. С. (Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка) 

Удосконалення моделі управління навчальним процесом в чернігівському національ-

ному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка як одне із євроінтеграційних 

завдань 

 

43. Хоцкіна С. М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Принцип текстоцентризму у викладанні української мови (за професійним спряму-

ванням) 

 

44. Цигуль О. В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Основні підходи до формування іншомовної компетентності майбутніх інженерів 

металургійної галузі у ВНЗ 

 

 

45. Щербина І. Ю. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Ґендерна культура – невід’ємна складова професійної культури майбутнього педагога 
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46. Щербина С.М., Щербина І. Ю. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Ґендерна освіта і виховання учнівської та студентської молоді як актуальна педаго-

гічна проблема. 

 

47. Цвіркун Л.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Професійна компетентність майбутнього інженера 

 

48. Герасименко Н.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Консультування як важливий елемент системи самостійної роботи студентів ви-

щих навчальних закладів  

 

49. Квітка Т.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Самоосвітня діяльність як засіб особистісного розвитку студентів вищих техніч-

них навчальних закладів.  

 

 

 

С е к ц і я  15   Філософсько-методологічні  

   та соціально-політичні аспекти сталого розвитку 

Голова  Шрамко Ярослав Владиславович, д-р філос. наук, проф.,  

  завідувач кафедри філософії  

  (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Співголова  Лобанова Алла Степанівна, д-р соціол. наук, проф.,  

  зав. кафедри соціології та економіки  

  (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Секретар  Грабовець Ірина Володимирівна, канд. соціол. наук,  

  доц. кафедри соціології та економіки  

  (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

 

1. Амирова Р. И., Тарасова О. А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

О тупиках и перекрестках постсоветских демократий: социально-философский 

анализ 

 

2. Балута Г. А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Соціокультурні альтернативи раціональності 

 

3. Грабовець І. В., Черноус Л. С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Інвестиційний клімат сучасного промислового міста (на прикладі Кривого Рогу) 

 

4. Козаченко Н. П. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Обґрунтування: подолання догматизму 

 

5. Корупятник І. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Концепція «негативної» та «позитивної» свободи 

 

6. Лобанова А. С., Славіна О. С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Політичне відчуження як чинник суспільної дестабілізації: український контекст 
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7. Панафідін І. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Становлення контрактаріанської традиції у філософії Нового Часу 

 

8. Петко Є. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Соціологічний огляд досліджень функцій ментальності 

 

9. Пустовіт Л. Є. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Контролер як головна діюча особа системи контролінгу 

 

10. Шепелєва Г. А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Особливості соціалізації дітей-сиріт В Україні 

 

11. Широкова Є. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Політична корупція: ознаки, форми прояву та напрями подолання 

 

12. Широкова М. С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Соціальний капітал сервісної економіки. 

 

 

 

 

П і д с е к ц і я  15.1  Психолого-педагогічні аспекти становлення екоцентрованої  

   свідомості та ідей сталого розвитку. 

Голова  Шестопалова Олена Петрівна, канд. психол. наук.,  

  доц. кафедри практичної психології  

  КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Співголова   Висоцька Ольга Євгеніївна, д-р філос. наук,  

  завідуюча кафедрою філософії випереджаючої освіти  

  та управління інноваційною діяльністю  

  Дніпропетровського обласного інституту  

  післядипломної педагогічної освіти 

Секретар  Шестопалова Катерина Миколаївна, канд. психол. наук.,  

  старший викладач кафедри практичної психології  

  КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 

1. Баранова Л. І. (Криворізька загальноосвітня школа № 15 І–ІІІ ступенів ім. М. Решетняка) 

Шкільний екологічний моніторинг – форма становлення екоцентрованого типу еко-

логічної свідомості 

 

2. Великодна М. С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Екоцентризм як глибиннопсихологічний симптом 

 

3. Висоцька О. Є. (Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) 

Стратегія сталого розвитку та суспільство споживання 

 

4. Кісєль О. В. (Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. М. Решетняка) 

Роль екологічної культури особистості у контексті освіти для сталого розвитку 
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5. Кіянчук І. Б. (Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15  

ім. М. Решетняка) 

Синергетичний підхід на уроках «основи християнської етики» як метод формуван-

ня в учнів духовних цінностей 

 

6. Маценко Н. П. (Криворізька загальноосвітня школа № 15 І-ІІІ ступенів ім. М. Решетняка) 

Особливості використання методів соціально-психологічного тренінгу на уроках для 

сталого розвитку 

 

7. Мішак Т. І. (Криворізька загальноосвітня школа № 15 І-ІІІ ступенів ім. М. Решетняка) 

Особливості формування особистості в системі випереджаючої освіти для сталого 

розвитку на уроках світової літератури 

 

8. Покатілов В. С. (Криворізька загальноосвітня школа № 15 І-ІІІ ступенів ім. М. Решетняка) 

Формування в учнів екологічних цінностей, відповідального способу життя через 

викладання спецкурсу «екологічне право» в умовах експериментального навчального 

закладу 

 

9. Савенко Ю. Л. (Криворізька загальноосвітня школа № 15 І-ІІІ ступенів ім. М. Решетняка) 

Формування соціально-відповідальної поведінки в контексті ідей освіти задля стало-

го розвитку при вивченні іноземної мови 

 

10. Шевченко В. Г. (Криворізька загальноосвітня школа № 15 І-ІІІ ступенів ім. М. Решетняка) 

Управлінський аспект у моделюванні педагогічної інновації в експериментальному 

навчальному закладі – криворізькій загальноосвітній школі № 15 ім. М. Решетняка 

 

11. Шестопалова О. П. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Соціально-психологічні чинники становлення екологозбалансованих моделей поведі-

нки.  

 

12. Шишко І. А. (Криворізька загальноосвітня школа № 15 І-ІІІ ступенів ім. М. Решетняка) 

Формування мовної особистості як основне завдання освіти для сталого розвитку 

 

 

С е к ц і я  16   Історія та історичні дослідження 

Голова   Стецкевич Віталій Вікторович, д-р іст. наук, проф. 

Секретар  Шляхтич Роман Петрович, канд. історич. наук 

 

1. Андрос Д. С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

«Пакти і конституції прав і вольностей війська запорозького» від 5 (16) квітня 

1710 р.: основні положення та значення 

 

2. Гандрабура Н. Я. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Нацистська окупаційна політика в українському селі  

 

3. Двойнікова В. Ю. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Остарбайтери, історіографічний огляд 
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4. Дояр Л. В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Історіографія голодомору 1932–1933 рр. в Україні: концептуальні підходи та оцінки 

 

5. Задорожна Л. В., Дехтярук В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

До питання про історичні факти та їх інтерпретацію в сучасній історичній освіті 

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

Антинімецька кампанія в Російській імперії, 1914–1917 рр.: регіональний аспект 

 

7. Картечева Ю. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Питання генезису явища характерництва в Україні 

 

8. Куппа В. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Особливості окупаційного режиму на території дистрикту «Галичина» 

 

9. Лехан Л. Б. (КНЕУ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Українсько-російські стосунки: погляд крізь віки 

 

10. Ленська В. В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Нацистська парадигма шкільної освіти на сторінках «Mein Kampf» Гітлера  

та її практичне втілення напередодні й в добу Другої світової війни 

 

11. Ніколайченко Г. М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Правові та історичні передумови виникнення і розвитку місцевого самоврядування 

 

12. Парнак С. М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

До історії існування шталагу 338 на Криворіжжі 

 

13. Печеніна Н. А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Формування території Київської Русі наприкінці X – на поч. XI ст. 

 

14. Полховський А. І. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Дисидентський рух в Україні: правозахисний напрямок 60-80-ті роки XX ст. 

 

15. Поліщук Г. П. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Проблеми вивчення повсякдення на уроках історії 

 

 

16. Ромса А. А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Перебудова органів влади УРСР на рейки війни (1941): історико-правовий аспект 

17. Сандул А. Є. (КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Висвітлення в науковій літературі 40-х рр. XX ст.. – поч. XXI ст.. участі державних 

органів і громадських організацій УРСР в підготовці підпілля та партизанських заго-

нів на території республіки 

 

18. Стецкевич В. В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

1941 рік: оборонні бої на Криворіжжі (фрагменти розділу) 
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19. Ткаченко І. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Володимирове хрещення: історіографічний аспект 

 

20. Чорнодід Л. В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Формування органів управління академічною наукою (20-ті роки XX ст.) 

 

21. Шайкан В. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Друга світова війна очима сучасних німецьких істориків 

 

22. Шляхтич Р. П. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Організаційна структура підпілля ОУН (Б) на Донеччині в роки окупації України 

1941-1943 роки (за збірником документів «ОУН на Донеччині. Том I») 

 

23. Шпак М. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Інтерпретація Переяславської ради 1654 року в історичній науці: історіографія про-

блеми 

 

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

Уманський оборонна операція: фрагмент оточення 6-ї і 12-ї армій 

 

25. Філенко Я. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Голокост на території генерального округу «Дніпропетровськ» під час гітлерівської 

окупації в 1941–1944 роках. 

 
 

С е к ц і я  17   Філологія 

Голова   Колоїз Жанна Василівна, д-р філолог. наук,  

  проф. кафедри української мови 

Співголова  Вавринюк Тетяна Іванівна, канд. філолог. наук,  

  доц. кафедри української мови 

Секретар   Арешенкова Олександра Юріївна,  

  аспірант кафедри української мови 
 

 

1. Вавринюк Т. І. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Стилістичні особливості займенників у поетичних творах Т.Г.Шевченка 
 

2. Варданян М. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Література для дітей і юнацтва в культурних осередках української діаспори 

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

Козаки-бандуристи як митці та носії фольклорної пам’яті  

 

4. Городецька В. А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Тези як різновид компресії навчального тексту 

 

5. Демиденко Г. Г. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Невербальні етикетні знаки (на матеріалі фразеології) 

 
6. Журба С. С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Сакральність музики та слова у романі «Солодка Даруся» М. Матіос 
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7. Качайло К. А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Функціонування складних слів в українських народних загадках 

 

8. Колоїз Ж. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Контамінація та черезступеневе словотворення як специфічні способи неузуальної 

деривації 

 

9. Удовіченко Г. М.  (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Когнітивна лінгвістика як провідна парадигма сучасного мовознавства 

 

10. Шарманова Н. М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Афористичний золотослів Тараса Шевченка. 

 

 

 

С е к ц і я  18  Природничі науки 

 

Голова    Стригунов Володимир Іванович, канд. біолог. наук, доц.,  

  завідувач кафедри зоології 

Секретар  Луців Юлія Юріївна, лаборант кафедри ботаніки та екології 

 

1. Бородіна Н. В. (ЗОСШ № 33) 

Екологічна освіта як необхідний елемент формування всебічно розвиненої особис-

тості 

 

2. Дроздов А. М., Стригунов В. І., Старова Т. В.  
(КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Новейшая форма эксплуатации человека человеком – экологическая 

 

3. Євтушенко Е. О., Маленко Я. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Природне відновлення рослинних угруповань відвальних екотопів 

4. Квітко М. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

До аналізу видового багатства петрофільної рослинності кристалічних виходів гео-

логічних порід на території м. Кривого Рога  

5. Коцюруба В. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Птахи селітебних ландшафтів Криворіжжя 

 

6. Перерва В. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Визначення продуктивності транспірації та транспіраційного коефіцієнта у пред-

ставників Cocurbita в штучних умовах 

 

7. Старова Т. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Роль інтеграції природничих наук освіти у сталому розвитку промислового регіону. 
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С е к ц і я  19  Фізико-математичні праці  

 

Голова  Міненко Павло Олександрович, д-р фіз.-мат. наук,  

 проф. кафедри інформатики та прикладної математики  

 КПІ ДВНЗ  «КНУ» 

Співголова Здещиц Валерій Максимович, д-р техн. наук,  

 проф. кафедри фізики та методики її навчання КПІ ДВНЗ «КНУ» 

Секретар  Мерзликін Павло Володимирович, канд. фіз.-мат. наук,  

 ст. викладач кафедри інформатики та прикладної математики 

 

1. Балабай Р. М., Барилка А. Г., Грицуля Д. Ю.  
(КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Трибологічні характеристики алмазоподібних вуглецевих плівок, покритих воднем 

або фтором: розрахунки ab initio 
 

2. Балабай Р. М., Чернікова О. М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Електрокаталітична активність біметалічних каталізаторів змінного складу на 

основі Pt, Ni в реакціях метанолу 
 

3. Волошаненко О. С., Горбуля Н. Р. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Порівняння алгоритмів сегментації зображення 
 

4. Головко В.  О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Алгоритми вирішення томографічних задач за допомогою білінійних сплайнів 
 

5. Дубан А. О. (ДВНЗ «Криворізького національного університет») 

Метод адаптивного тестування зі сплайн моделями  

 

6. Крамаренко Т. Г., Русинчук А. С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Проблеми підготовки вчителя математики до розвитку просторової уяви і уявлення 

учнів засобами ІКТ 

 

7. Крамаренко Т. Г., Бондар О. М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Використання засобів динамічної математики для формування понятійної мате-

матичної компетентності 

8. Ліплянська В. В.,  Горожанкіна Н. А.  

(Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара),  

Міненко П. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Визначення показників розвитку науково-інноваційної діяльності регіонів України 
 

9. Лубенець А. Г., Балабай Р. М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Тиристори – напівпровідникові перемикаючі прилади 
 

10. Мальченко С. Л., Марченко Ю. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Діаграми «колір – зоряна величина» для зоряних скупчень 
 

11. Мальченко С. Л., Залевський Д. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Оцінка хімічного складу подвійної зорі 
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12. Міненко В. П., Міненко П. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Лагранжева оптимизация обратной задачи магнитометрии 
 

13. Міненко В. П., Міненко Р. В. (НДГРІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Итерационные методы с поправками высшего порядка в обратных линейных зада-

чах 
 

14. Ткаченко Є. В.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Методи оконтурювання дороги із прогнозуванням бокових границь. 

 
 

С е к ц і я  20  Мистецтво й мистецтвознавство  

 

Голова  Щербина Володимир Григорович канд. пед. наук, доц,  

  зав. кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну  

  КПІ ДВНЗ  «КНУ» 

Секретар   Ємельова Анна Петрівна, старший лаборант  

  кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну  

  КПІ ДВНЗ  «КНУ» 

 
 

1. Брижата І.Г. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Взаємодія графічних засобів зображення у творчій роботі над міським пейзажем 
 

 

2. Волкова Н.В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Зміст інформаційної культури в процесі формування змістовно-процесуального компо-

нента професійної підготовки майбутнього педагога-інженера 

3. Гура Л.В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Паперопластика як вид декоративно-прикладного мистецтва 
 

4. Дмитренко В.В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Формування вмінь та навичок реалістичного зображення у студентів художньо-

графічного відділення на заняттях з малювання оголеної фігури людини в інтер’єрі 

5. Ейвас Л.Ф. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Інтер’єр як інтеграційна структура дизайну 
 

6. Ємельова А.П. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Особливості декоративно-прикладного мистецтва Катеринославської губернії (кінець 

ХІХ - початок ХХ століття) 
 

7. Калько О.В. (КПИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Значение зрительных иллюзий в проектровании новых форм одежды 
 

8. Красовський А.М. (КПІ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Петриівський розпис- національний культурний скарб 

 

9. Красюк І.О. (КПІ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Система художньо-промислової освіти на лівобережній Україні 
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10. Крижанівський М.М., Фурман О.І.(КПІ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Проблеми методики формотворення на заняттях ДПМ спеціальностіпраці в струк-

турі сталого розвитку навчального процесу 

 

11. Мішуровський В.В. (КПІ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Високий професійний рівень, здобутий під час навчання як фундамент творчої роботи 

 

12. Рудий А.А. (КПІ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Розвиток творчої самостійності студентів не пленері 

 

13. Саприкіна Л.В. (КПІ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Взаємозв’язок компетентнісного, системного та діяльнісного підходів у процесі підго-

товки майбутніх дизайнерів одягу  
 
 

14. Томілова М.В. (КПІ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Співпраця ПТНЗ та факультету мистецтв Криворізького педагогічного інституту 

ДВНЗ «КНУ» з метою оновлення науково-методичного забезпечення підготовки фахі-

вців художнього профілю 

 

15. Удріс І.М. (КПІ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Археологічні з’їзди початку ХХ століття в Харкові та Катеринославі: дослідження 

українського мистецтва 

 

16. Чирва О.Ч.  (КПІ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Проектна культура в структурі фахової підготовки дизайнера 

 

17. Щербаков О.Ю. (КПІ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Залучення теоретико-практичної бази з пластичної анатомії голови людини до робо-

ти над портретом 

18. Щербакова Л.А. (КПІ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Методологія оформлення авторського бачення в дипломній та кваліфікаційній роботі 

з живопису 
 

19. Щербина В.Г. (КПІ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Щербина Д.В. (НПУ ім. М.П. Драгоманова) 

Композиція - синонім художньої творчості 

 

20. Щербина В.Г., Батрак А.С. (КПІ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Ретроспективний аналіз становлення дизайн-освіти 

 

21. Юрченко О.С. (КПІ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 

Роль виставкової діяльності у формуванні естетичного смаку та активної громадської 

позиції творчої молоді. 
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