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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

25 травня 2016 р., середа - прибуття учасників та розміщення 

- 900-1100 - реєстрація учасників; 
- 1100-1330 - пленарне засідання 

26 травня 2016 р., четвер 

- 1400-1700 - засідання науково- 

   технічних секцій 

27 травня 2016 р., п’ятниця - засідання науково-технічних секцій; 
- відвідування кафедр та підрозділів університету; 
- відвідування музею «Колекція каменю  
науково-дослідного  

  мінералогічного музею КНУ».  
- від’їзд учасників конференції. 

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

Кривий Ріг, вул. ХХІІ партз’їзду, 11а. 

Проїзд: від залізничного вокзалу: 
– трамвай № 9,14 до зупинки “Критий ринок”;
– маршрутне таксі № 286 до зупинки “Критий ринок”;
– маршрутні таксі № 307, 204 до зупинки “97 квартал”;

  від автовокзалу: 
– маршрутне таксі № 203, 243 до зупинки “97 квартал”;
– тролейбуси № 1,2,19,20 до зупинки “97 квартал”;
– маршрутне таксі № 293 до зупинки КТУ.

Розміщення учасників конференції: 
– Готель “Саксагань” тел. 66 29 01 
– Готель “Братислава” тел. 27 74 78 
– Готель “Готель” тел. 90 17 78 
– Готель “Вікторія” тел. 404 88 88 
– Готель “Дружба” тел. 409 82 10 
– Готель “Аврора” тел. 404 08 08 
– Готель “Арена” тел. 92-88-46. 
– Готель
«Домашній затишок» 

тел. (056) 409-25-45 
(098) 507-74-44 

Оргкомітет конференції звертається до учасників конференції з проханням 
потурбуватись заздалегідь щодо бронювання місць у готелях та придбання квитків  
на зворотний від’їзд.



C е к ц і я  1 Відкрита розробка родовищ корисних копалин 

Голова:  Жуков Сергій Олександрович, д-р техн. наук, проф. 
Секретар: Луценко Сергій Олександрович, канд. техн. наук, доц. 

1. Вилкул Ю.Г. (Академия горных наук Украины) 
Координационные проблемы адаптации деятельности ГОКов к внутренним и внеш-
ним изменениям  

2. Перегудов В.В. (ГП «ГПИ «Кривбасспроект»)
Задачи горного проектирования в современной Украине 

3. Жуков С.О., Навитний Ю.М. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)
К 20-летнему юбилею сотрудничества КНУ и ENSMP 

4. Moussaoui N., Farsi C. (University Med Boudiaf  M’sila, Algeria);
Zhukov S. (National University of Krivoy Rog)  
Analysis of temperature influence on the solar cells 

5. Бояндинова А.А. (ДГП «ИГД им. Д.А. Кунаева», Республика Казахстан) 
Научное обоснование устойчивого функционирования геотехнологических систем 
открытых разработок 

6. Iliaș N., Radu S. M., Andras I., Offenberg I. (Universitatea din Petroșani, Romania)
Current problems in the coal industry 

7. Dyboff S. (Marbes du Boulonnais, France), Joukov S.
(Université Nationalе de Kryvої Rоg, Ukraine)
Faits remarquables de l'histoire des Marbes du Boulonnais 

8. Шашенко А.Н. (ГВУЗ «Национальный горный университет», Днепропетровск),
Поддубный Н.Н., Томашевский Б.Я. (ООО «Ротис Плюс») 
Перспективные смеси для горных крепей 

9. Ващук В.З., Кравець В.Г.,  Фролов О.О.
(ДВНЗ «Національний технічний університет України «КПІ») 
Вплив в’язкості скельних порідна руйнування гірського масиву вибухом 

10. Хоменчук О.В., Березюк Р.М.
(ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет»)
Застосування полегшених типів кріплення для забезпечення стійкості породних 
оголень та поверхонь гірничих виробок 

11. Долударєв В.М. (ДВНЗ «Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського»)
Дослідження переподрібнення скельних гірських порід свердловинними зарядами з 
газоутворюючими компонентами  
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12. Лисенко М.А., Бритвин Ю.О.  
(ДВНЗ «Національний технічний університет України «КПІ») 
Використання критеріїв розвитку тріщин для дослідження впливу дії вибуху в трі-
щинуватих гірських масивах  
 
13. І.С. Гомонець, О.В. Хоменчук  
(ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет») 
Ефективність застосування набризкбетону,  армованого сталевими фібрами для 
кріплення підготовчих виробок 
 
14. Слободянюк В.К., Турчин Ю.Ю.  (ГВУЗ «Криворожский национальный університет») 
Выбор оптимальной схемы проходки въездных траншей с учётом изменения гидро-
логического режима карьера 
 
15. Пасько М.В., Косенко Т.В. (ДВНЗ «Національний технічний університет України «КПІ») 
Формування постійних бортів кар’єру Горишне-плавнинського родовища залізистих 
кварцитів 
 
16. Коробійчук В.В., Павленко М.І.  
(ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет») 
Дослідження закономірностей утворення втрат при видобуванні блочного каменю 
канатопильним способом  
 
 
17. Жуков С.А., Федоренко С.А. , Куций Ю.Н.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Проектирование бортов карьеров с учетом интегральных затрат  
 
18. Петрачков Б.Р., Васильчук О.С.  
(ДВНЗ «Національний технічний університет України «КПІ») 
Обгрунтування ефективності застосування вибухових речовин з рідким активним 
наповнювачем  
 
 
19. Криворучко А.О., Іськов С.С., Ломаков Г.М.  
(ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет») 
Визначення оптимального напряму ведення гірничих робіт по відношенню до приро-
дньої тріщинуватості масиву 
 
20. Степанкіна І.Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Системні принципи удосконалення функціонування автомобільно-конвеєрних ком-
плексів кар’єрів 
 
21. Іванов І.І., Іванов І.І. (ДВНЗ «Кіровоградський національний технічний університет») 
Узгодження дії полічастотного віброзбудника з вібраціями від технологічного облад-
нання щодо бетонування в кар’єрах 
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22. Філатов С.В., Навітній Ю.М., Гірін В.С.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Підвищення ефективності двигунів великовантажних кар’єрних автосамоскидів  за 
рахунок детонаційного згорання пального  
 
23. Стецьків І.В., Бабичев І.К., Фролов О.О.  
(ДВНЗ «Національний технічний університет України «КПІ») 
Відробка запасів корисних копалин в неробочих бортах кар’єрів комплексами highwall 
 
24. Близнюкова О.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Влияние производительности карьера на объемы вскрышных работ 
 
25. Поддубный Н.Н. (ООО «Ротис Плюс»), Жуков С.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Анализ свойств новых торкрет-смесей BUDMIX KR 
 
26. Стріха В.А., Галік О.І., Кучерук М.  
(ДВНЗ «Національний університет водного господарства та природокористування»)  
Жуков С.О. (Криворізький національний університет)  
Дослідження залежності коефіцієнту використання балансових запасів від середньої 
глибини торфового покладу 
 
27. Азарян В.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Cистема контроля и управления качеством в рудопотоках железорудных карьеров 
 
28. Близнюков В.Г., Луценко С.А., Баранов И.В.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Комплексная оценка режима горных работ и производительности карьера 
 
29. Slobodyanyuk R., Holiver N. (National University of Krivoy Rog) 
Simulation modeling of surface mining technological processes 
 
30. Перегудов В.В. (ГП «ГПИ «Кривбасспроект»)  
Жуков С.А., Перегудов В.В.  (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Моделирование переизмельчения породы взрывом с учетом анизотропии массива 
 
31. Жуков С.А., Ткаличенко С.В., Федоренко С.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Алгоритмизация диверсификации горнорудных предприятий 
 

32. Стріха В.А. (ДВНЗ «Національний університет водного господарства та природокористування»)  
Жуков С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Стан та особливості типових покладів торфу Рівненської області 
 
33. Филатов С.В., Федоренко С.А., Коверниченко Л.Н.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Оптимизация подвижного состава карьерного транспорта  
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34. Швець Є.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Разкевич Ф.С. (ДВНЗ «Національний транспортний університет») 
Вплив якості подрібнення гірських порід на виймально-навантажувальні роботи 
 
35. Камських О.В. (ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет») 
Дослідження взаємозв’язку між зовнішніми проявами корозії та фізико-механічними 
властивостями декоративного каменю 
 
36. Фролов О.О. (ДВНЗ «Національний технічний університет України «КПІ») 
Вплив межі поділу порід різної міцності гірського масиву на взаємодію енергетичних 
потоків вибуху при підриванні суміжних свердловинних зарядів  
 
37. Жуков С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Кальчук С.В., Шлапак В.О. (ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет») 
Аналітичне визначення параметрів шпурів при статичному відколюванні блоків 
 
38. Коробійчук В.В., Котенко В.В.  
(ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет»)  
Оптимізація обсягів видобутку блочної продукції в кар'єрі природного каменю 
 
39. Шапурін О.В., Шелудченко В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Порівняльний аналіз існуючих формул для визначення середнього розміру куска у роз-
валі підірваної породи 
 
40. Пахомов В.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Методы системного анализа в решении транспортных проблем 
 
41. Хорольський В.П., Хорольський К.Д.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Адаптація програмного забезпечення проектних задач 

42. Гирин И.В., Кляцкий В.И., Куцый Ю.Н.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Учет продуктивного потенциала отвалов ГОКов 
 
 
43. Кальчук С.В., Толкач О.М., Звягельська С.А.  
(ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет») 
Передумови використання відходів дрібної фракції каменеобробних виробництв  
 
44. Гирин В.С. Потапенко В.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Организационные задачи отвальных комплексов 
 
 
45. Гук О.Д., Лук’янчук А.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Програмний комплекс моделювання самоврівноваженої опорної системи 
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46. Охріменко І.В., Кальчук С.В.   
(ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет») 
Доцільність використання сучасних математичних програмних пакетів для розра-
хунку оптимальних параметрів грунтових анкерів 
 
47. Левицький В.Г. (ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет») 
Сучасні методи автоматизації процесу визначення тріщинуватості масиву на бло-
чних кар'єрах 
 
48. Григор’єв Ю.І., Григор’єв І.Є. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Системна оптимізація режиму гірничих робіт при комплексному освоєнні залізоруд-
них родовищ  
 
49. Паливода А.А., Козырев И.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Новые крнструкции для карьерных объектов 
 
50. Dyboff S. (Marbes du Boulonnais, France) 
Joukov S. (Université Nationalе de Kryvої Rоg, Ukraine) 
Faits remarquables de l'histoire des Marbes du Boulonnais 
 
51. Соболевський Р.В., Шлапак В.О.  
(ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет») 
Вплив  відхилення напряму буріння шпурів та свердловин на ефективність видобу-
вання блочного каменю  
 
 
52. Жуков С.А., Перегудов Ю.В., Федоренко С.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Учет геомеханических рисков при управлении горными проектами 
 
53. Ткаченко Г.І., Жуков С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)   
Аналіз залежності стійкого стану зовнішнього відвалу від неоднорідності властиво-
стей ґрунтів слабкої основи  
 
 
54. Хорольський В.П., Хорольський Д.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Гірничі аплікації програмних систем планування 
 
55. Григор’єв Ю.І. (ДП «ДПІ «Кривбаспроект») 
Пижик М.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження впливу виробничої потужності техногенного родовища на режим гір-
ничих робіт при комплексному освоєнні надр 
 
56. Григор’єв І.Є., Кошелев В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)   
Застосування системного підходу в управлінні проектами створення 
ресурсозберігаючих технологій при відкритій розробці родовищ корисних копалин 
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57. Левицкий А.П. (ООО «МИ-ЦЕНТР») 
Влияние гранулометрического состава взорванной руды на эффективность горно-
обогатительного передела 
 
58. Хорольський В.П., Хорольська Т.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розвиток моделей управління рудниками 
 
59. Недашковський Ю.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Сучасні засоби візуалізації проектних рішень 
 
60. Навітній Ю.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Організація виробничих практик студентів на кар’єрах Кривбасу 
 
61. Шапурін О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Левицький  А.П., (ООО «МИ-ЦЕНТР») 
Проблеми буровибухових робіт у кар'єрах і шляхи їх вирішення 
 
62. Несмашный Е.А., Ткаченко Г.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Болотников А.В., Академия горных наук Украины 
Расчет и обоснование безопасных параметров временно нерабочих бортов карьера 
ПАО «ИнГОК»  
 
63. Гапоненко И.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Эффективность использования скважинных зарядов ВВ с воздушной полостью и 
отражателем из сыпучих материалов 
 
64. Николашин Ю.М., Кебал Я.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Актуальность использования затопленых остаточных горных выработок глубоких 
карьеров Кривбасса  
 
65. Несмашный Е.А., (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Федин К.А. ПАО «ЮГОК»  
Физико-математическая модель для обоснования величины внутриблоковых интер-
валов замедления при производстве массовых взрывов в карьерах 
 
66. Слободянюк В.К., Письменный А.В.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Ромашков А.Л., Важов Ю.В., Бабенко А.C., (ООО «МИ-ЦЕНТР») 
Принципы динамической оценки открытой разработки крутопадающих месторо-
ждений  
 
 
67. Сова А.А., Сазонов А.В., Русаков М.И.  
(НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Опыт моделирования процессов деформации отвала и борта карьера методом ко-
нечных элементов 
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68. Сова А.А., Сазонов А.В., Русаков М.И.  
(НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Моделирование геомеханических процессов при формировании отвала на подрабо-
танной территории 
 
69. Бабец Е.К., Рыбалко Б.И. (НИГРИ ГВУЗ «КНУ» 
Первый опыт эксплуатации ГИС непрерывного мониторинга микросейсмической 
активности нарушеных массивов горных пород 
 
70. Жуков С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Костянский А.Н., Чепурной В.И., Ященко Б.Е. (НИГРИ ГВУЗ «КНУ») 
Установление максимального эксплуатационного коэффициента вскрыши, как по-
казателя для  обоснования следующей очереди действующего железорудного карьера 
 
71. Slobodyanyuk Roman, Holiver Nadiya (GVYZ "Kryvyi Rih National University") 
Simulation modeling of surface mining technological processes 
 
72. Слободянюк В. К., Максимов И.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Влияние схемы вскрытия на главные параметры карьера 
 
73. Філатов С.В., Жуков С.О., Гірін В.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Максимізація відповідності зовнішніх та внутрішніх факторів руху великовантаж-
них кар’єрних автосамоскидів як метод оптимізації їх роботи   
 
74. Григорьев И.Е., Кононенко В.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Григорьев Ю.И. (ГП «ГПИ «Кривбасспроект») 
Оценка влияния геометрической формы контура на характер напряжений и дефор-
маций в обделке туннеля 
 
75. Євдокименко М.Ф., Францев, Є.В., Бондар М.В., Курінова М.К.  
(НДІБПГ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Моніторинг та прогноз стану атмосферного повітря під час проведення масових 
вибухів у залізорудних кар’єрах кривбасу 
 
76. Пижик М.М., Слободянюк Р.В.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Удосконалення технології гірничих робіт з кільцевою схемою руху кар'єрних автоса-
москидів 
 

77. Жуков С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Костянский А.Н., Чепурной В.И., Ященко Б.Е. (НИГРИ ГВУЗ «КНУ») 
Установление максимального эксплуатационного коэффициента вскрыши, как по-
казателя для  обоснования следующей очереди действующего железорудного карьера 
 

78. Близнюков В.Г., Луценко С.А., Баранов И.В. 
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Определение перспективных контуров карьеров с учетом изменения условий разра-
ботки железорудных месторождений 
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79. Федоренко С.А., Жуков С.А., Навитний Ю.М., Ткаличенко С.В. 
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Анализ технологического потенциала периодических колебаний производительно-
сти цпт как резерва мультиструктурных грузопотоков 
 
80. Стріха В.А. (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне) 
Жуков С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Аналіз сучасного стану та технологічного потенціалу покладів торфу Рівненської 
області 
 
 
81. Несмашный Е.А., Ткаченко Г.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Болотников А.В., (Академия горных наук Украины) 
Расчет устойчивости участка восточного борта карьера ПАО «ИнГОК» в песчано-
глинистой толще  
 
 
82. Федоренко С.А., Жуков С.А., Навитний Ю.М., Ткаличенко С.В. 
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Модификация элементной базы системной оптимизации комплексно-сырьевой кон-
версии ГОКа с вовлечением ЦПТ 
 
 
83. Мерзликин А.В. (ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет») 
Назимко В.В. (ГП «Институт физики горных процессов НАН Украины) 
Разработка структуры системы управления угледобычью и идентификация про-
ектных рисков 
 
 
84. Исаенков А.А. (ГВУЗ «Красноармейский индустриальный институт ДонНТУ») 
Обеспечение устойчивости выработок, подверженных интенсивному пучению 
 
 
85. Сахно С.В., Рябичко А.С. (ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет»)  
Обрушения кровли в выработках, закрепленных анкерной крепью 
 
 
Несмашный Е.А., Ткаченко Г.И.(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Болотников А.В. (Академия горных наук Украины) 
Расчет и обоснование безопасных параметров временно нерабочих бортов карьера 
ПАО «ИнГОК» 
 
 
 
Мец Ю.С., Антонов А.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Выбор оптимальной формы борта карьера. 
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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. Коваленко И.Л. (ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет»), 
Ступник Н.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»), 
Короленко М.К., Полторащенко С.П., Карапа И.А. (ЧАО «ЗЖРК»), 
Киященко Д.В. (ООО «Укрвзрывтехнология»), 
Небогин В.З. (ООО «НТО Технотрон») 

Особенности технологии формирования скважинных зарядов  эмульсионными ВВ 
Украинит в подземных условиях 
 
2. Kovalenko I.L.,(Ukrainian State Unversity of Chemical Engineering), Stupnik N.I.,(2Kryvyi Rih 
National University), Nebogin V. Z., (Co.Ltd “NTT Tehnotron”) Korolenko M.K., Karapa I.A., 
(PrJSC “Zaporiz’kyi Zalizorudnyi Kombinat”), Onopriyenko E.P. (Co.Ltd “Ukrvzryvtehnologiya”), 
Rychko V.S. (PJSC “Kryvoriz’kyi Zalizorudnyi Kombinat”) 
Development of native equipment and technology of drillholes charging with emulsion ex-
plosives of mark Ukrainit 
 
3. Ступнік М.І., Калініченко В.О., Хівренко О.Я., Калініченко О.В., Грищенко М.А., 
Тєляпньов В.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка та дослідження технології відпрацювання запасів блоків із застосуванням 
комбінованого високоінтенсивного випуску руди   
 
4. Цариковский В.В., Седунова Т.Т., Цариковский Вал.В. (НИГРИ ГВУЗ «КНУ») 
Влияние параметров систем разработки и порядков отработки запасов на интен-
сивность колебаний земной поверхности при отбойке магнетитовых кварцитов 
шахты им. Орджоникидзе ПАО «ЦГОК» 
 
5. Tereschuk R., Hryhoriev O., Tikhonenko V. (Institution “National mining university”) 
Рarameters of single anchor effect area in homogeneous border rock mass 
 
6. Маланчук Е.З., В.Я. Корниенко, Маланчук З.Р.  
(Национальный университет водного хозяйства и природопользования) 
Перспективы внедрения новых технологий добычи янтаря в Ровенской области 
 

7. Маланчук Є.З., Христюк А.О.  
(Національний університет водного господарства та природокористування) 
Моделювання системи керування процесом свердловинного гідровидобутку корисних 
копалин шляхом візуального програмування 
 
8. Кипко А.Э., Чепига Д.А., Подкопаев Е.С.  
(ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», г.Красноармейск) 
О проявлении природных опасностей при поддержании выработок в сложных горно-
геологических условиях 
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9. Роенко А.Н. (Национальный горный университет), 
Харин С.А. (Институт предпринимательства «Стратегия»)  
Анализ применения контурного взрывания при организации проходческих работ с 
использованием JAVA-программ 
 
10. Вольфсон П.М. (НИИБТГ ГВУЗ «КНУ») 
К вопросу о целесообразности применения системы подэтажного самообрушения на 
шахтах Кривбасса 
 
11. Ступнік М.І., Калініченко В.О., Хівренко О.Я., Калініченко О.В.,  
Грищенко М.А., Тєляпньов В.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка та дослідження технології відпрацювання запасів блоків із застосуванням 
комбінованого високоінтенсивного випуску руди 
 
12. Ступнік М.І., Калініченко В.О., Тарасютін В.М., Хівренко О.Я., Косенко А.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підвищення ефективності  технологічного процесу випуску і доставки руди на базі 
використання самохідної навантажувально-доставочної техніки в складних геоме-
ханічних умовах шахт Кривбасу 
 
13. Рыбалко Б.И., Федоренко А.И., Чистяков Д.Е., Милейко Т.В.  
(НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Особенности сейсмического мониторинга на шахте Артем-1 
 
 
14. Ступнік М.І., Калініченко В.О., Федько М.Б., Музика І.С., Письменний С.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Удосконалення методики визначення параметрів буропідривних робіт з урахуванням 
напружено-деформованого стану масиву 
 
 
15. Чистяков Е.П. (НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Опыт мониторинга устойчивости предохранительных целиков под высоконапор-
ными водоносными горизонтами  
 
 
16. Калініченко В.О., Ковбик К.М., Грищенко Т.С.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Вплив обводнення масиву гірських порід на механізм їх руйнування, в умовах виского 
гірничого тиску на шахтах Криворізького залізорудного басейну 
 
 
17. Моргун О.В. (ПАТ «ЕВРАЗ-Суха Балка»), 
Чухарєв С.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Перспективи переходу шахт ПАТ «ЕВРАЗ-Суха Балка» на легкі види кріплення гір-
ничих виробок 
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18. Косенко А.В., Мурашкін А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження та вдосконалення технологічного процесу випуску руди і доставки її 
самохідними навантажувально-доставочними машинами в процесі розробки ділянок 
покладів природно-багатих залізних руд в умовах шахти «Гвардійська» ПАТ «Крив-
басзалізрудком» 
 
19. Федоренко П.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»),  
Ляш С.И. (НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Повышение эффективности проходки восстающих выработок за счет оптималь-
ных способов разрушения породного массива 
 

20. Бабець Є.К., Чепурний В.И., Ляш С.І., Петрухін А.В., Добровольська З.С.  
(НДГРІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Обґрунтування дослідження стану породного масиву та тіла гідротехнічних споруд 
(дамб) водосховищ міста Кривий Ріг 

 
 

21. Бабец Е.К., Чепурной В.І., Ляш С.И.  
(НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Обоснование исследований геомеханических систем «вертикальный ствол-
сопряжение-породный массив» 
 
22. Ступник Н.И., Калиниченко В.О., Письменный С.В., Федько М.Б.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Схемы вскрытия нижележащих горизонтов Криворожского железорудного бассейна 
 
 

23. Калініченко О.В., Грищенко Т.С. (ДВНЗ "Криворізький національний університет")  
Дослідження напружено-деформованого стану масиву гірських порід в полях діючих 
шахт та кар’єрів Кривбасу 
 
24. Ступнік М.І., Калініченко В.О., Федько М.Б., Письменний С.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Шляхи удосконалення технології видобутку багатих руд в умовах шахтоуправління 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
 
 

25. Письменний С.В.,Томашевський О.Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Моделювання стійкої форми очисної камери при розробці магнетитових кварцитів 
Криворізького залізорудного басейну 

 
 

26. Калініченко В.О. , Тарасютін В.М., Шепель О.Л.   
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Про питання зниження втрат руди на лежачому боці покладів 
 
27. Ступнік М.І., Калініченко В.О., Калініченко О.В., Музика І.О., Федько М.Б., 
Письменний С.В. (ДВНЗ "Криворізький національний університет")  
Інформаційні технології - складова процесів моніторингу та керування напружено-
деформованим станом масиву  
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28. Шаповал В.Г., Причина Е.С., Булич И.Ю. 
(ГВУЗ «Национальный горный университет») 
К вопросу совершенствования расчета устойчивости грунтовых откосов и склонов  
 
 
29. Чухарєв С.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»),  
Плужник Ю.А. (ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат") 
Технологія відпрацювання рудного покладу під захисним перекриттям. 
 
 
30. Косенко А.В., Тарасютін В.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Обгрунтування доцільності застосування самохідної техніки на технологічному 
процесі відбивання руди 
 
 
31. Бабец Е.К. (НДГРІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Анализ отработки месторождений открытым способом в зонах влияния горных 
работ подземных рудников 
 
 
32. Бабец Е.К.  (НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Геофизический мониторинг состояния породного массива в районах масштабных 
подземных горных работ 
 
 
33. Чепурной В.И., Ляш С.И., Корнияшик С.И., Добровольская З.С.  
(НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Методическое обеспечение технического диагностирования комплексов циклично-
поточной технологии карьеров Кривбасса 
 
 
34. Бабец Е.К., Сова А.А.  (НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Обзор исследований проблемы открытой разработки крутопадающих месторожде-
ний в условиях техногенного воздействия подземных горных работ 
 
 
35. Мельникова И.Е., Чепурной В.И., Ляш С.И.,  
Корнияшик С.И., Добровольская З.С. (НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Пути снижения производственных затрат при техническом диагностировании 
комплексов цпт карьеров Кривбасса 
 
 
36. Бабец Е.К., Чепурной В.И., Ляш С.И.  
(НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Современные методы геофизического сопровождения открытой разработки желез-
ных руд на участках антропогенного влияния подземных горных работ 
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37. Наливайко В.Г., Чепурной В.И., Ляш С.И.,  
Корнияшик С.И., Добровольская З.С.  
(НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Пути снижения загазованности воздушной среды в карьерах Кривбасса 
 
 

 
38. Бабец Е.К., Чепурной В.И., Ляш С.И., Корнияшик С.И.  
(НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Возможности использования гамма-гамма метода для контроля качества продук-
ции на дсф шахт Кривбасса 

 

39. Федоренко П.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Мельникова И.Е., Чепурной В.И., Ляш С.И.,  
(НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Направление снижения затрат ручного труда при проходке восстающих выработок на шах-
тах Кривбасса 
 

 
40. Рыбалко Б.И. (НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Щербина С.В. (Институт геофизики НАН Украины), 
Василенко Е.С. (ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог») 
Методика определения координат геомеханических явлений в шахтах 
 
 
41. Настобурко Л.Г. (Академія гірничих наук України) 
Кривенко Ю.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Шляхи підвищення стійкості днища видобувної панелі та скорочення часу розбурю-
вання рудного масиву  
 
 
42. Настобурко Л.Г. (Академія гірничих наук України) 
Кривенко Ю.Ю., Кушнерьов І.П.,  (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Шляхи зниження впливу гірничого тиску та підвищення стійкості виробок днища 
видобувних блоків 
 
 
43. Настобурко Л.Г. (Академія гірничих наук України) 
Кривенко Ю.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Шляхи підвищення якості дроблення рудного масиву стелини блоку та зниження 
об’єму виходу негабаритних кусків руди. 
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Секція 3   Шахтне і підземне будівництво 
 

  Голова  Андрєєв Борис Миколайович, д-р техн. наук, проф. 
  Секретар Хворост Василь Валерійович, канд. техн. наук, доц.  
 
 
1. Андрєєв Б.М.  (ДВНЗ «Криворожский национальный университет)  
Задачі геобудівництва при переході на другий ступень розкриття залізорудних шахт 
 
 
2. Штельмах А.С. (ПАТ «Криворіжзалізрудком») 
Основні аспекти переоснащення шахт ПАТ «КЗРК» сучасним підйомним обладнан-
ням 
 
 
3. Куча П.М. (ДП «СхідГЗК») 
Дослідження параметрів вибухової відбійки руди  при підземному гірничо-хімічному 
видобутку урану 
 
 
4. Андрєєв М.Б. (ДП «Криворізький  експертно-технічний центр») 
Оцінка напруженого стану приконтурного масиву транспортних виробок у борту 
діючого кар’єру.  
 
5. Андреев Б.Н. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»), 
Ляшенко В.И. (ГП УкрНИПИИпромтехнологии»,  Куча П.М. (ГП «ВостГОК») 
Повышение эффективности технологий подземного блочного выщелачивания урана 
из скальных руд в Украине  
 
 
 

6.  Б.М. Андреев, Д.В. Бровко, В.В. Хворост (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Наукові основи технічного діагностування і прогнозування стану несучих елементів 
будівель і споруд гірничопромислового комплексу 
 
7. Андрєєв Б. М., Бровко Д. В., Хворост В. В.   
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Забезпечення надійності поверхневого комплексу методом прогнозування технічного 
стану елементів будівель і споруд  
 

8. Хворост В. В., Бровко Д. В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Реконструкція об’єктів на поверхні гірничовидобувних підприємств, за умови пере-
ходу на полегшені огороджуючі конструкції 
 
9. Хворост В. В., Бровко Д. В., Огнева Ю.А.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Динамический расчет надежности зданий и сооружений шахт горнодобывающих 
предприятий 
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10. Хворост В. В., Бровко Д. В., Нестеренко И.А.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Анализ риска возникновения дефектов сооружений на поверхности шахт как основа 
управления их безопасной эксплуатацией 
 
11. Хоменчук О. В., Березюк Р. М.  
(«Житомирський державний технологічний університет») 
Застосування полегшених типів кріплення для забезпечення стійкості підготовчих 
виробок 
 
12. Гапєєв С. М., Сосна Д. О. (ДВНЗ «Національний гірничий університет») 
Отработка параметров численного моделирования геомеханических систем «выра-
ботка-массив-крепь» с целью решения задачи об оценке напряженно-
деформированного состояния в окрестности родготовительной выработки 
13. Каменец В. І., Пастух А. О. (ДВНЗ «Донецький національний технічний університет») 
Обгрунтування технології спорудження ескалаторних тунелів станції «львівська 
брама» киівського метро 
 
 
14. Гайко Г. І., Сіверін М. М. (НТУУ «Київський політехнічний інститут») 
Екотунель екологізовані автомобільні тунелі мегаполісу 
 
15. Зуєвська Н. В., Олефір А. О. (НТУУ «Київський політехнічний інститут») 
Експериментальне доведення можливості оперативного міліакустичного контролю 
якості бетонів при підземному та шахтному будівництві 
 
 
16. Андреев Б.Н., Сергеев С.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Совершенствования технологии проходки горизонтальных горных выработок на 
основании учёта неравнокомпонентного напряженного состояния массива за плос-
костью забоя 
 
 
17. Андреев Б.Н., Боклаг С.К. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Обоснование параметров и технологии строительства водонепроницаемой пере-
мычки гор. 540 м ствола «победа» шахты «Гигант-Глубокая» 
 
 
18. Солодянкин А.В., Машурка С.В. (ГВУЗ «Национальный горный университет») 
Оценка интенсивности ремонтных работ и устойчивость протяженных горных 
выработок 
 
 
19. Солодянкин А.В., Дудка И.В. (ГВУЗ «Национальный горный университет») 
Исследование влияния очистных работ на устойчивость участковых выработок в 
условиях ОП «шахта «Партизанская» ГП «Антрацит».  
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Секція   4 Маркшейдерія та геодезія 
 
 
Голова   Федоренко Павло Йосипович, д-р техн. наук, проф. 
Секретар  Куліковська Ольга Євгенівна, д-р техн. наук, проф. 
 
 
1. Куліковська О.Є., Атаманенко Ю.Ю., Намінат О.С. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Спосіб визначення лінійних елементів зйомки місцевості безпілотною моделлю 
 
 
2. Федоренко П.Й., Подойницына Т.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Клочко И.И. (Донецкий национальный університет) 
Оценка эффективности наружных зарядов при разрушении негабаритов 
 
 
3. Куліковська О.Є., Атаманенко Ю.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Порівняльний аналіз програмних комплексів опрацювання даних лазерного скануван-
ня 
 
 
4. Клочко И.И. (Донецкий национальный університет) 
Федоренко П.И., Подойницын И.П., Швець Е.Н.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Работоспособность наружных зарядов различной конструкции в горных породах 
 
 
5. Шолох М.В., Сергєєва М.П., Сімашкіна А.І., Горохов М.О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Основні положення методики нормування промислово-балансових запасів корисної 
копалини по ступеню підготовленості до видобування підземним способом 
 
 
6. Чобану Ю.М. (Інститут інноваційної освіти «КНУБА») 
Методичні підходи до формування вартості житлової нерухомості з урахуванням 
земельної складової 
 
 
7. Николашин Ю.М., Подойницын И.П. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Обеспечение экологической безопасности при ведении открытых горных работ 
 
 
8. Шолох М.В., Сергєєва М.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
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Математична модель родовища, покладу, рудного тіла або дільниці корисних копа-
лин для геометризації балансових запасів 
 
9. Долгіх О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження методів графічного опрацювання результатів спостереження дефор-
мацій на території шахти ім. Орджонікідзе ПАТ «ЦГЗК» 
 
 
10. Шолох М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Моделювання динамічних рядів прогнозування якісних показників руди і корисної 
копалини у рудній сировині 
 
 
11. Подойницына Т.А., Симашкина А.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Напряженно - деформированное состояние бортов глубоких карьеров и эффектив-
ные методы его определения 
 
 
12. Шолох М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Визначення і нормування промислово-балансових запасів корисної копалини по сту-
пеню підготовленості до видобування в умовах шахти 
 
 
13. Долгіх Л.В., Рижанкова Т.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Вибір ефективного методу знімання при маркшейдерському забезпеченні гірничо-
видобувного підприємства 
 
 
14. Шолох М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Нормування готових до видобування промислово-балансових запасів корисної 
копалини масиву залізистих кварцитів відкритим способом 
 
 
15. Шолох М.В., Сергєєва М.П., Чорнобривець Д.С., Люляєв О.С.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Нормування промислово-балансових запасів корисної копалини масиву залізистих 
кварцитів по ступеню підготовленості до видобування відкритим способом 
 
16. Долгіх Л.В., Лоза В.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Удосконалення робіт по складанню маркшейдерської документації шляхом опрацю-
вання збільшених фрагментів космічних знімків 

 
 
17. Шолох М.В., Сергєєва А.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Визначення, облік стану і рухомості розвіданих балансових запасів корисних копалин 
на гірничодобувних підприємствах 
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18. Долгіх О.В., Мозякова Ю.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Використання сучасних приладів при спостереженні за зсувами 
19. Подойницына Т.А., Чернобрывец Д.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Анализ современных методов наблюдения за деформациями горных пород под влия-
нием открытых горных работ 
 

 

20. Переметчик А.В., Подойницына Т.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Горно-геометрический метод прогнозирования качественных показателей железо-
рудных месторождений и планирование добычи горного предриятия 
 
 
21. Хлиповка Є.Г., Паламар А.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Проблематика міського кадастру територій на прикладі Криворізького регіону 
22. Малашевський М.А., Мельник Л.В. (КНУБА) 
Методика визначення наднормативних площ земельних ділянок промислових 
підприємств 
 
 
23. Мазикіна О.Б., Литвин І.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Оптимізація використання та охорона земель Черкаської області 
 
 
24. Новікова О.М., Калинич М.В., Махонько С.Є. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Урахування рефракції в моделі небесної сфери Stellarium 

 
 
25. Николашин Ю.М., Подойницын И.П. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Анализ организационно-технических мероприятий экологической безопасности при 
открытой разработке 
месторождения полезных ископаемых 
 
 
26. Федоренко П.И., Переметчик А.В., Подойницына Т.А.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Геометризация качественных показателей месторождений и распределения про-
странственных переменных. 
 
 



 19

Секція  5 - Геологія, прикладна мінералогія та екологія 
 
 

Голова    Євтєхов Валерій Дмитрович, д-р геол.-мінерал. наук, проф. 
Секретар   Тіхлівець Світлана Валеріївна, канд. геол. наук. 
 
 
1. Березовский А.А., Гирик Г.Н. (Криворізький національний університет). 
Рoд Athleta (Gastropoda) в среднеэоценовых отложениях Кривбасса 
 
2. Березовский А.А., Березовский Д.А. (Криворізький національний університет). 
Первая находка кораллов рода Turbinolia (Scleractinia) в осадках среднего эоцена Кри-
ворожского бассейна 
 
3. Березовский А.А. (Криворізький національний університет) 
Род Miocardiopsis (Bivalvia) в эоценовых породах северной Украины 
 
4. Мечніков Ю.П. (Криворізька геологорозвідувальна експедиція) 
До питання про визначення геотермального градієнту Кривбасу 
 
5. Шнюков Є.Ф., Іванченко В.В. (Державна наукова установа ВМГОР НАНУ). 
Нові дані про мінералогію грязьових вулканів 
 
6. Беліцька М.В. (Державна наукова установа ВМГОР НАНУ) 
Літологія і технологічні властивості алювію річок Азово-Чорноморського басейну 
 
7. Стеценко А.І. (Державна наукова установа ВМГОР НАНУ) 
Основні джерела та чинники техногенного впливу на осадові породи центральної 
частини Кривбасу 
 
8. Боярская А.Д. (Донецький національний технічний університет, м. Красноармейськ) 
Криноидеи верхнего карбона Донбасса 
 
9. 1Курило М.М., 2Плотніков О.В., 3Сердюк О.В.  
(1 - ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  
2 - Криворізький національний університет; 3 - головний геолог ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА») 
Геолого-економічна оцінка запасів багатих залізних руд на великих глибинах (на при-
кладі родовища шахти ім. М.В.Фрунзе) 
 
10. Михальченко І.І. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка НАН 
України) 
Кореляція показників вмісту урану й торію в складі «рудних» альбітитів Партизан-
ського родовища, Український щит 
 
11. Евтехов В.Д., Тихливец С.В., Филенко В.В. (Криворізький національний університет) 
Изучение минерального состава ферохром-содержащего шлака и продуктов его се-
парации 



 20

12. Орищенко О.О., Блоха В.Д. (Криворізький національний університет) 
Декоративна та колекційна сировина Петрівського й Артемівського родовищ 
 
 
13. 1Дикий В.В., 1Степанов В.Б., 1Генералова Л.В., 1Білик Н.Т., 2Гнилко О.М.  
(1 -Львівський національний університет ім.. І.Франка, 2 - Інститут геології і геохімії горючих кори-
сних копалин НАН України, м.Львів) 
Склад хромшпінелідів перидотитів - індикатор геодинамічних обстановок утворен-
ня офіолітів Трансільвансько-Мурешського палеоокеану (внутрішні Українські Кар-
пати) 
 
14. Ефименко О.С., Ефименко С.А. (ТОО «Корпорация Казахмыс» (Kazakhmys LLC)) 

Аномальные соотношения кадмия и цинка, серебра и меди в рудах месторождений 
медистых песчаников Жесказган и Жаман-Айбат 
 
15. Пономар В.П., Савченко Т.С. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення  
НАН України ім. Н.П.Семененка, м. Київ) 
Перетворення структури гетиту в розчині солей двовалентного заліза 
 
16. Осипенко В.Ю., Шнюков С.Є.  
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, ННІ «Інститут геології», м. Київ) 
Нові геохімічні відомості про породи Проскурівського лужного масиву (Український щит) 
 
17. 1Трунін О.М., 2Сабаєва К.І.  
(1 - Криворізький національний університет,  2 - ПАТ «Євраз Суха Балка») 
Деякі особливості мінерального та хімічного складу багатих гематитових руд по-
кладу «Головний» п’ятого залізистого горизонту родовища шахти «Ювілейна» (ПАТ 
«ЄВРАЗ Суха Балка») 
 
18. Євтушик І.В. Гацький А.К. (Криворізький національний університет) 
Вловлювання графітового пилу в умовах комбінату «АрселорМиттал Кривий Ріг» 
 

19. Стеценко В.В., Завгородня В.Ю. (Криворізький національний університет) 
Морфологічні особливості складчастих дислокацій північно-західної частини Ске-
люватського родовища Криворізького басейну 
 
20. 1Курило С.І., 2Грінченко О.В., 1Бондаренко С.М., 1Сьомка В.О., Карли З.В. 
(1Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України ім. Н.П.Семененка, м. Київ, 2  - Київ-
ський національний університет ім. Тараса Шевченка) 
Скандій-вмісний колумбіт-танталіт із рідкіснометальних пегматитів Полохівсько-
го рудного поля 
 

21. Калюжна П.А. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна) 
Геохімічні особливості грунтово-рослинного покриву над Юліївським нафтогазокон-
денсатним родовищем 
 
22. Шоміна А.Д. (Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна) 
Форамініфери туронського ярусу Райгородського родовища крейди 
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23. Мудрик І.1, Рогозін Є.2(1 -  Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова,  
2 - Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка) 
Порівняння методик палинологичного аналізу і розподіл паліноморф в поверхневих 
пробах донних відкладень північно-західного шельфу Чорного моря 
 
24. Нестор О.О., Шастун К.М. (Криворізький національний університет). 
Анатомічні й морфологічні пошкодження рослин в умовах промислово забрудненого 
середовища Криворіжжя. 
 
25. Шумлянская Л.А. (Институт геофизики НАН Украины им. С.И.Субботина) 
Относительные компоненты вектора смещения черноморского региона по данным 
осредненных механизмов 
 
26. 1Федорова М.К., 1Іванік О.М., 2Гріньов М.Ю.  
(1 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ;  
2 - ПАТ «Часовоярський вогнетривкий комбінат») 
Генезис і локалізація покладів неогенових вогнетривких глин Часів-Ярського родови-
ща Донбасу 
 
27. Сапун Т.О.  
(Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького) 
Геологічний розвиток піщаних акумуляцій Утлюцького лиману 
 
28. Онанко Ю.А., Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Онанко А.П.  
(Київський національний університет ім.Тараса Шевченка) 
Визначення непружних і пружних характеристик гірських порід та розробка про-
грамного забезпечення “kern-dp” автоматизованої системи обробки даних ультра-
звукових вимірювань анізотропії 
 
29. 1Харитонов В.М., 2Трипоцька Є.С.  
(1 - Криворізький національний університет,   2 - Криворізький гірничо-технічний ліцей №129) 
Мікротвердість кольорових відмін кварцу Перщотравневого родовища Криворізького 
басейну 
 
30. Трунін О.М., Глазунова А.Р. (Криворізький національний університет) 
Особливості прояву рудної мінералізації магнетитових кварцитів четвертого залі-
зистого горизонту Скелюватського родовищаКривбасу 
 
31. Назаренко М.О.,Гацький А.К. (Криворізький національний університет) 
Засоби та способи стабілізації поверхонь хвостосховищ в умовах комбінату «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг» 
 
32. 2Пац Р.Р., 2Руденко К.В., 1Юськів Ю.В., 2Деревська К.І., 2Коженевський С.Р.  
(1 - Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України, м. Київ,  
2 - Національний науково-природничий музей НАН України, м. Київ) 
Структурно-тектонічні ознаки формування гранітних валуноподібних скель північ-
ної частини Волинського мегаблоку (геологічний заказник «Кам’яне Село») 
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33. 1Евтехов В.Д., 1Филенко В.В., 1Евтехова А.В., 1Тихливец С.В., 2Cмирнов А.Я., 
1Прилепа Д.Н., 1Демченко О.С., 1Береза Д.В., 3Лозин А.А., 3Нитяговский В.В.  
(1 - Криворізький національний університет,  
2 - ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат, 3 - НВП «Продекологія») 

Минералогическое обоснование возможности дообогащения гематитовых агломера-
ционных руд Криворожского бассейна 
 
34. В.В.Домбровська (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна) 
Вплив параметрів пористого середовища на коефіцієнт газонасиченості порід (на 
прикладі Кобзівського газоконденсатного родовища, Харківська область) 
 
35. Мулявко В.И., Кириченко А.М., Панова С.М., Глебенко В.В.  
(Криворізький національний університет) 

Повышение эффективности работы пылеосадительных камер 
 
36. Світличний С.В. (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова) 
Мінеральні парагенезиси ропи і донних відкладів Куяльницького лиману та вплив на 
них антропогенного фактору 
 
37. Філенко В.В. (Криворізький національний університет) 
Мінералогічні аспекти підвищення якості магнетитового концентрату Криворізь-
кого басейну 
 
38. 1ШумлянскаяЛ.А.,2Виршило И.В., 3ДеревскаяК.И. (1 – інститут геофізики НАН Украї-
ни ім. С.І.Субботіна, 2 – Інститут геологіі Київського національного университету ім. Т. Шевченка, 
3– ННПМ НАН України) 
Минералогическая, геохимическая модель литосферы Ингульского мегаблока 
 
39. 1Ахкозов Ю.Л., 1Грицай Е.Ю., 2Волков А.Г. (1 - Криворізький науково-дослідний 
гірничорудний інститут, 2  – Криворізький національний університет) 

Физические и технические характеристики железистых кварцитов и сланцев Ингу-
лецкого месторождения (Криворожский бассейн) 
 
40. Осташ І.Е. (Львівський національний університет ім. Івана Франка). 
Просторово-часові зміни хімічного складу підземних вод центральної частини м. 
Львова 
 
41. Дернов В.С. (Македоновський науково-виховальний комплекс) 
Строматоліти із відкладів башкирського ярусу (карбон) Донецького басейну 
 
42. 1Харитонов В.М., 2Буйвол О.Є.  
(1 - Криворізький національний університет, 2 - КЗШ №114). 
Хінгуліт - візитівка Південного Кривбасу 
 
43. Харитонов В.М. (Криворізький національний університет) 
Генетична модель талькітів Криворіжжя 
 



 23

44. Андрейчак В. (Криворізький національний університет) 
Генезис сірого соколиного ока Криворізького басейну 
 
45. Євтєхов В.Д., Філенко В.В., Тіхлівець С.В., Прилєпа Д.М., Демчен-
ко О.С., Береза Д.В. (Криворізький національний університет) 
Дослідження мінерального складу гранітного відсіву та мінералогічна оцінка мож-
ливості зменшення вмісту заліза в складі продуктів його сепарації 
 
46. Максименко Н.І. (Криворізький національний університет) 
До питання про природу та технологічні властивості талькових сланців Криворізь-
кої структури 
 
 
47. Прилепа Д.М. (Криворізький національний університет) 
Мінералогія маршалітизованих кварцитів південної частини Криворізького басейну 
 
48. Мумряк М.І. (провідний геолог ТОВ «Статус» Російська Федерація). 
Результаты геолого-разведочных работ на золото в районе реки Дебин (Магаданская 
область) 
 
49. Береза Д.В. (Криворізький національний університет) 
Мінеральна природа лугів багатих руд в Криворізькому басейн 
 
50. Шуліка Ю.М. (Український політехнічний технікум, м. Кривий Ріг) 
Яшмоїди Криворізького басейну як об”єкт промислового туризму 
 
51.1Мірченко А.О., 2Євтєхов В.Д. (1ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат, м. 
Кривий Ріг, 2 - Криворізький національний університет). 
Тренди варіативності мінералого-технологічних показників руд Первомайського ро-
довища Криворізького басейну 
 
52. Заяць О.В. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка) 
Породотвірні мінерали із граносієнітів рідкіснометалевої частини Русько-
Полянського масиву Корсунь-Новомиргородського плутону (Інгульський мегаблок 
УЩ) 
 
 
53. Leonid Shumlyanskyy1, Oleksandr Mytrokhyn2 (1 M.P. Semenenko Institute of geochemis-
try, mineralogy and ore formation, 2 Kyiv Taras Shevchenko National University) 
Origin of the high-alumina orthopyroxene megacrysts-bearing early anorthosites of the 
Korosten AMCG complex 
 
 
54. Н. Юрченко1,  Г.Павлов2 (1 – Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Се-
мененка НАН України, 2 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
Хімізм піроксенів з фенітизованих порід чернігівського карбонатитового комплексу 
(Західне Приазов’я, Український щит). 
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С е к ц і я  6    Е к о н о м і к а  
 
 
 
 

Голова    Варава Лариса Миколаївна, д-р економ. наук, проф. 
   Шайкан Андрій Валерійович, д-р економ. наук, проф. 
Секретар  Рябикіна Наталія Іванівна, канд. економ. наук, доц. 
 
 
 
1. Нусінов В.Я., Голівер В.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Корпоративне управління як ключовий фактор ефективності функціонування 
компанії 
 
2. Варава Л.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Формування організаційної структури управління стратегічного типу на гірничо-
збагачувальних підприємствах 
 
3. Ковальчук В.А., Ковальчук Т.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Фактори ефективності роботи підприємств гмк та важелі забезпечення їх 
конкурентоспроможності 
 
4. Турило А.М., Ковальчук М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Актуальність та особливості інвестування у мінерально-сировинну базу гірничо-
збагачувальних підприємств 
 
5. Варава Л.М., Самойлюк В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Розвиток вартісно-орієнтованого управління на вітчизняних підприємствах 
  
6. Попов С.О., Єріна О.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Прогнозування характеристик цінності при розрахунку економічної ефективності 
використання запасів руди в інформаційних системах управління проектами розроб-
ки залізорудних родовищ 
 
7. Варава Л.М., Чехла Л.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Застосування ключових показників ефективності у стратегічній діяльності 
організації  
 
8. Крутов Г.В., Ляшенко О.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Системи сертифікації електронних цифрових підписів 
 
9. Короленко О.Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Створення ефективної системи мотивації персоналу  
 

10. Кадол Л.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Особливості формування собівартості будівельно-монтажних робіт 
Створення ефективної системи мотивації персоналу 
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11. Шахно А.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підвищення ролі інноваційної праці людського капіталу підприємства 

 
 
12. Крутов Г.В., Нечаєв Д.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Стандарт un edifact в міжнародному електронному обміні комерційними даними 
 
 
13. Паустовська Т.І., Яковенко Ю.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Глобальні проблеми сьогодення: шляхи їх вирішення 
 

 
14. Федорченко А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Формування методичних підходів до економічного оцінюванння використання відхо-
дів збагачення гірничорудних підприємств 
 
 
15. Рябикіна К.Г., Рипюк М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Соціальний капітал – основа розвитку суспільства 
 
 
16. Крутов Г.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Енергозберігаючий логістичний менеджмент багатоланкових виробничих систем 
 
 
17. Короленко О.Б., Козлова О.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Мотивація як джерело підвищення продуктивності праці працівників  
 
 
18. Кадол Л.В., Старовойтова Е.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Основні складові частини кошторисного нормування 
 
 
19. Кравченко Н.В., Андрух Л.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Аутсорсинг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства в 
глобальній економіці 

 
 
20. Крутов Г.В., Горбань А.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Основи антивірусної безпеки електронного документообігу в зовнішньоекономічній 
діяльності підприємств 

 
21. Шахно А.Ю., Кононенко Д.Е. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 

Актуальні проблеми ефективності використання трудового потенціалу 
вітчизняних підприємств в сучасних умовах 
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22. Варава А.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Урахування ризику, пов’язаного з рівнем інформаційного забезпечення при прийнятті 
стратегічних рішень 
 
 
23. Рябикіна Н.І., Недотопа Е.Є. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Управління інтелектуальним капіталом на підприємстві 
 
 
24. Міщук Є.В., Чала С.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Управління побудовою організаційних структур у процесно-орієнтованих 
організаціях 

 
25. Арутюнян А.Р., Карбан В.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Удосконалення стратегії фінансово-економічної безпеки підприємства 

 
26. Максимова О.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Обгрунтування шляхів підвищення ефективності використання оборотних активів 
підприємств гмк 
 
27. Максимов С.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Формування дієвої системи матеріального стимулювання персоналу промислових 
підприємств 

 
 
28. Темченко О.А., Боднарчук А.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Теоретичні підходи до визначення сутності процесу управління витратами проми-
слового підприємства 
 
 
29. Кадол Л.В., Співак В.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Особливості прискорення інвестиційного циклу в будівництві 
 
30. Арутюнян А.Р., Чехла Л.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Фінансово-економічна безпека в умовах санації 
 
 
31. Пасічник Н.В., Бондарук В.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Управління оборотними активами 
 
 
32. КовальчуК В.А., Лысевич С.Г. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Пути усовершенствования хозяйственного механизма предприятия с учетом воз-
росшей роли его персонала. 
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C е к ц і я  7    Б у д і в н и ц т в о  

 
 

 Голова:  Валовой Олександр Іванович, канд. техн. наук, проф. 
 Секретар Попруга Дмитро Вікторович, канд. техн. наук, доц. 
 
 
1. Валовой О.І., Єрьоменко О.Ю., Валовой М.О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Методика оцінки деформативності складених залізобетонних конструкцій з похи-
лими тріщинами  
 
2. Валовой О.І., Герб П.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження роботи контактного шва при підсиленні залізобетонних конструкцій 
методом приклеювання 
 
3. Валовой О.І., Попруга Д.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження способів улаштування контактного шва при підсиленні 
залізобетонних згинальних елементів у стиснутій зоні 
 
4. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Богатинський А.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Визначення оптимальної моделі поверхні осідання в задачах розрахунку плитних 
фундаментів на підроблювальних територіях 
 
5. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Савенко В.О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Оптимизация конструктивного решения подпорной стены специального типа на 
основании линейной модели регрессии 
 
6. Жуков С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Кальчук С.В. Шлапак В.О. (Житомирський державний технологічний університет) 
Обґрунтування параметрів бурових робіт при видобуванні блочного облицювального 
каменю статичними методами 
 
7. Романенко К.М., Сукіасян Е.Е. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Сліпич О.О. (ТОВ "Феррострой") 
Визначення можливості потрапляння конвеєрної галереї у резонанс після реконст-
рукції обладнання з урахуванням її експлуатаційних пошкоджень 
 
8. Романенко К.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Чирва В.М. (ТОВ "Придніпров’я") 
Чирва Т.Л. (Київський національний університет будівництва та архітектури) 
Підсилення фундаментної плити багатоповерхового готельно-житлового комплексу 
композитними стрічками 
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9. Cуртаєв В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Сучасні конструкції зовнішніх огороджень будинків з підвищеним теплозахистом. 
застосування пінополіуретану, поліурії, пінополіуретанових (PU) та пінополіізоціа-
нуратних (PІR) систем, напилюваних пінопластів 
 
 
10. Cуртаєв В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Рішення сучасних конструкцій зовнішніх огороджень будинків з підвищеним тепло-
захистом   
 
11. Астахова Н. В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Изменение прочности раствора в зависимости от содержания активированного 
наполнителя и железосиликатного щелочного коллоидного раствора 
 
12. Астахов В.І., Старовойтова Е.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Вплив корозії на напружено-деформований стан залізобетонних статично невизна-
чених конструкцій 
 
13. Афанасьєв В.В., Дяченко С.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Нова низькочастотна віброплощадка з регульованим пневмоприводом   
 
 
14. Афанасьєв В.В., Довбій С. Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Створення низькочастотного вібромайданчика з пневмогідравлічним приводом 
 
15. Валовой О.І., Савченко А.А., Дзевицька Я. Ю.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Аналіз можливостей застосування розрахункових програм для аналізу аеродинаміки 
мостів 
 
16. Валовой О.І., Савченко А.А., Сухан О.П., Возіян І. О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Дослідження міцності контактної зони залізобетонних елементів, з’єднаних ремо-
нтною сумішшю 
 
17. Валовой О.І., Валовой М.О.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Сучасний стан ринку покрівельних матеріалів 
 
18. Валовой А.И., Валовой М.А., Панюшкина Д.С.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Использование отходов горнодобывающей промышленности в строительных мате-
риалах и в строительстве 
 
19. Валовой А.И., Валовой М.А., Костякова Н.Е.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Проблемы производства, транспортировки и подачи товарного бетона 



 29

20. Валовой М.О., Ведмедчиков М.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)   
Нові матеріали і технології для надійного захисту мостів від руйнівного впливу води, 
солей і тріщин 
 
21. Валовой М.О., Ведмедчиков М.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)   
Нові комплексні системи підсилення бетонних і залізобетонних конструкцій 
 
22. Валовой О.І., Охрімчук В.Л. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Визначення можливого впливу пошкоджень конструкцій існуючих протяжних 
кам’яних будівель на їх загальну сейсмостійкість  
 
23. Валовой О.І., Савченко А.А., Дзевицька Я. Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний 
університет»)  
Аналіз можливостей застосування розрахункових програм для аналізу аеродинаміки 
мостів 
 
24. Валовой О.І., Савченко А.А., Возіян І. О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)    
Використання швидкотвердіючих сумішей для ремонту стисненої зони згинальних 
елементів 
 
25. Валовой О.І., Савченко А.А., Возіян І. О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Аналіз ефективності застосування готових полімерцементних сумішей при вико-
нанні ремонтних робіт 
 
 
6. Герб П. І., Грицаєнко О. М., АнісімовА К. В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Аналіз використання сталезалізобетонного перекриття по профільованому настилу  
 
27. Герб П. І., Анісімова К. В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Технологічні особливості влаштування сталезалізобетоного перекриття по профі-
льованому настилу  
 
28. Грицаєнко О.М., Герб П.І., Дзевицька Я.Ю.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Технології тривимірного друку в будівництві 
 
29. Грицаєнко О.М., Герб П.І., Старовойтова Е.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Особливості демонтажу будівель та споруд 
 
30. Грицаєнко О.М., Герб П.І., Іщенко Н.С.   
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Реконструкція житлових будинків з надбудовою мансардних поверхів 
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31. Валовой О.І., Єрьоменко О.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Оцінка ефективності просічно-розтяжного профілю, як конструкційного матеріалу 
 
32. Єрьоменко О.Ю., Федоров Д.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Несуча здатність залізобетонних балок підсилених композиційними матеріалами за 
умови впливу підвищених та від’ємних температур 
 
33. Єрьоменко О.Ю., Пантус Д.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)   
Аналіз досвіду впровадження та експлуатації тришарових огороджувальних конс-
трукцій 
 
34. Паливода О.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)   
Сучасні тенденції щодо зміцнення ядер стиснутих трубобетонних елементів 
 
35. Попруга Д. В., Федоров Д. В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)    
Використання сучасних полімерних композиційних матеріалів у будівництві 
 
36. Попруга Д.В., Молдованов Д.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный університет») 
Технология контурного строительства  
 
37. Попруга Д.В., Гадлевська Д.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)   
Динамічна система моніторингу будівельних конструкцій 
 
38. Рогозін В.В., Сопова В. О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Аналіз і основні завдання сейсмостійкого будівництва 
 
39. Тімченко Р.О., Попов С.О., Кадол Л.В., Крішко Д.А., Комаров Д.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Проектування висотних об'єктів в стиснутих умовах існуючої забудови   
 
 
40. Тімченко Р.О., Попов С.О., Кадол Л.В., Крішко Д.А., Сушко О.С.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Реконструкція будівель і споруд на просідних ґрунтах   
 
41. Тімченко Р.О., Попов С.О., Кадол Л.В., Крішко Д.А., Тітунін Є.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Основні положення енергозбереження в будівництві 
 
42. Тімченко Р.О., Попов С.О., Кадол Л.В., Крішко Д.А., Зінченко І.Д.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Геоекологічна оцінка у зонуванні міських територій 
 
43. Тімченко Р.О., Попов С.О., Кадол Л.В., Крішко Д.А., Казнадій Р.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Проектування будівель та споруд у сейсмічних районах   
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44. Поддубный Н.Н., (ООО «Ротис плюс»),  
Жуков С.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Результаты апробации торкрет-смесей BUDMIX KR 
 
45. Ткаченко Г.І. , Жуков С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Факторні та параметричні детермінативи дослідження стійкості відвалів та спо-
руджень на неоднорідних слабких основах 
 
46. Вербицький В.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Оцінка характеристик жорсткості складених конструкцій балкового типу з дере-
вини вібраційним методом 
 
47. Афанасьєв В.В., Іщенко Н.С., Дзевицька Я. Ю.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Енергозберігаючий пневматичний класифікатор для фракціонування будівельного 
піску 
 
48. Герб П. И., Грицаєнко А. Н. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Влияние дефектов строительных работ на безопасность возводимых зданий  
 
49. Настич О.Б., Хоруженко І.В., Колюка Т.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз основних причин руйнування покрівельного килиму будівлі цеху підготовки 
рухомого складу швидкісного трамваю. 
 
 
 

 
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. Голышев А.М., Филонова Е.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Повышение эффективности работы аспирационных систем 
 
2. Гурін А.О., Лапшин О.О., Лапшина Д.О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Управління параметрами мікроклімату в підземних камерах шахт з джерелами те-
пла 
 
3. Швидкий М.І., Афанасьєв В.Д., Гненна О.В.  
(НДІ безпеки праці та екології в гірничорудній  
і металургійної  промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Про деякі особливості оцінки ризиків під час підземного видобутку залізних руд 
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4. Швагер Н.Ю., Заікіна Д.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз професійної захворюваності на гірничовидобувних підприємствах Кривбасу 
 
5. Бабець Е.К., Хорольський В.П., Хорольський Д.В., Тіторенко К.Г. 
(НДГІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Інтелектуальна система ситуаційного управління енергоспоживанням дробарних 
фабрик 
 
6. Гурин А.А., Деньгуб В.И., Деньгуб Т.В.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
О подъеме пылегазового облака под метательным воздействием взрывчатых веществ 
 
7. Сахно С.І., Янова Л.О., Пищикова О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Особливості безаварійної експлуатації металоконструкцій сучасних мостових кра-
нів 
 
8. Коновалюк В.А., Голишев А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розрахунок збірних повітропроводів вентиляційних мереж 
 
9. Лапшин О.Є., Гацький А.К., Гацький І.А., Бондаренко Т.Г. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Запобіжне пересувне кріплення для попередження травмування працюючих в гірни-
чих виробках 
 
10. Шаповалов В.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Оцінка виробничої безпеки та розробка проектно-технологічної документації 
при реконструкції будівель і споруд 
 
11. Герасимчук О.В., Гонзуль В.П., Ковалець О.І., Наумова М.О. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз надійності при обґрунтуванні роботи систем теплопостачання 
 
 
12. Нестеренко О.В., Швагер Н.Ю., Домнничев Н.В., 
Комисаренко Т.А., Нестеренко И.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Связывание частиц пыли мостиками жидкости при ее загущении 
 
13. Яковишина Т.Ф. 
(ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури») 
Екологічна оцінка поліелементного забруднення важкими металами ґрунтів 
м.Дніпропетровська 
 
 
14. Азарян А.А., Бавровский В.В., Дрига В.В.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Анализ методов измерения общей минерализации воды 
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15. Бондаренко А.Н., Гацкий А.К. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Малаховский М.И. (ООО «Церн») 
Экспериментальные исследования способов задернения и озеленения фитоценозами 
пылящих поверхностей хвостохранилищ горно-обогатительных комбинатов 
 
 
16. Швагер Н.Ю., Заікіна Д.П.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз систем управління охороною праці зарубіжних країн 
 
 
17. Швидкий М.І., Афанасьєв В.Д., Раченко Н.О.  
(НДІ безпеки праці та екології в гірничорудній  
і металургійній  промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Страсбургер А.М. (ПАТ Криворізький залізорудний комбінат») 
Засоби зниження шуму на територіях вентиляційних установок головного провіт-
рювання шахт 
 
 
18. Гацький І.А., Діхтяр С.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Тимчасове запобіжне пересувне кріплення гірничих виробок 
 
19. Азарян А.А., Бавровский В.В., Дрига В.В  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Анализ методов измерения общей минерализации воды 
 
20. Гурін А.О., Лапшин О.О., Лапшина Д.О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Поліпшення умов праці в підземних камерах з джерелами тепла 
 
21. Мовчан О.Г., Нестеренко К.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Подальший пошук шляхів утилізації шахтних вод Кривбасу 
 
22. Бабець Е.К., Чепурной В.И., Ляш С.И., Корнияшик С.И. 
(НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Возможности использования гамма-гамма метода для контроля качества продук-
ции на ДСФ шахт Кривбасса 
 
 
23. Наливайко В.Г., Чепурной В.И., Ляш С.И., Корнияшик С.И. 
(НИГРИ ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Пути снижения загазованности воздушной среды в карьерах Кривбасса 
 
 
28. Швагер Н.Ю., Комісаренко Т.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження визначення складу рудникової атмосфери кар’єрів 
за допомогою безпілотних літальних апаратів 
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34. Лосьев К.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Важность определения степени травмоопасности основных видов ремонтных и 
эксплуатационных работ предприятий теплоснабжения и водопроводно-
канализационного хозяйства в холодный период года 
 
35. Веснін А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Вплив автотранспортних потоків на екологічний стан жилих районів м. Кривий Ріг 
 
36. Швагер Н.Ю., Тютюник Ю.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Про мотивацію в охороні праці та постановку цілей у сфері виробничої безпеки  

 
37. Тищук В.Ю. (Криворізький металургійний інститут) 
Кривенко Т.А., Бізюк Л.І. (Криворізький гірничий коледж)  
Розробка засобів захисту повітря робочих зон на коксохімічному виробництві від 
оксиду вуглецю  
 
38. Тищук В.Ю., Радько Н.Г., В.О. Ількевич (Криворізький металургійний інститут) 
Кривенко Т.А. (Криворізький гірничий коледж)  
Стан і засоби покращення санітарно-гігієнічних умов праці в конверторних цехах 
металургійних підприємств 

 
39. Голышев А.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Существующие способы оптимизации конструкции вытяжного зонта 

 
40. Повзун О.І., Парфенюк О.С., Вірич С.О.  
(ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»),  
Кононихін С.В. (Красноармійський індустріальний інститут  
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»),  
Смоляга В.Г. (ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»),  
Підвищення міцності та зсувостійкості горілопородних основ автомобільних доріг 
укріпленням модифікованим в’яжучим 
 

 
41. Cуртаєв В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Інноваційні технології мокрого гасіння коксу та грануляції металургійних шлаків з 
утилізацією теплоти та знешкодженням шкідливих викидів  

 
42. Cуртаєв В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Високотемпературні некаталітичні нейтралізатори вихлопних газів двз - ефектив-
ний спосіб боротьби з автомобільними забрудненнями 
 
43. Євдокименко М.Ф., Францев Є.В., Бондар М.В., Курінова М.К.  
(НДІБПГ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження поглинання монооксиду вуглецю та діоксиду сірки реагентом торфогі-
дрооксидним під час ведення вибухових робіт у кар’єрах 
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44. Деньгуб В.І., Деньгуб Т.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Метод обчислення термодинамічних параметрів газових сумішей продуктів дето-
нації вибухових речовин 
 
45. Борисевич С.І., Лаухіна Л.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Шляхи вирішення екологічної проблеми очищення, регенерації та утилізації  МОТЗ 
механічної обробки  матеріалів 

 
46. Швидкий М.І., Афанасьєв В.Д., Гненна О.В.  
(НДІБПГ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Комплексна дія шкідливих виробничих факторів та їх взаємозв'язок 

 
47. Савосько В.Н. (Криворожский педагогический институт) 
Современные технологии оздоровления почв, загрязненных тяжелыми металла 
 
48. Повзун О.І., Парфенюк О.С., Вірич С.О.  
(ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»),  
Кононихін С.В. (Красноармійський індустріальний інститут  
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»),  
Смоляга В.Г. (ДВНЗ «Донецький національний технічний університет») 
В’яжуче для укріплення горілих порід шахтних териконів в основах дорожніх одягів. 

 
 

С е к ц і я   9   М е т а л у р г і я  
 
  Голова   Учитель Олександр Давидович, д-р техн. наук, проф. 
    Губін Георгій Вікторович, д-р техн. наук, проф. 
  Секретар  Орел Тетяна Віталіївна, канд. техн. наук, доц. 
 
 
 

1. Чупринов Є.В., Лялюк В.П., Журавльов Ф.М., Кассим Д.О., Ляхова І.А.,  
(Металургійний інститут Криворізького національного університету) 
Вивчення залежності властивостей неофлюсованих обпалених обкотишів від спосо-
бу збагачення залізорудного концентрату 
 
 
2. Шмельцер Е.О., Лялюк В.П. 
(Криворожский металлургический институт ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Однородность угольной шихты в условиях межбассейновой сырьевой базы коксова-
ния 
 
 
3. Жбанова О. М.,  Хомовська А. О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Покращення конструкції литого контейнера для зберігання відходів 
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4. Савельев С. Г., Золотько С. А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Оценка эффективности зажигания агломерационной шихты 
 
5. Чубенко В.А., Хіноцька А.А., Чубенко В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження ефективності суспензійної розливки рідкої сталі у ливарно-прокатні 
кліті для виготовлення тонких смуг 
 
6. Антоненко И. И., Кучма А. И.  
(Криворожский педагогический институт ГВУЗ «Криворожский  национальный университет»)  
Производство влагопрочной гофротары путем поверхностной обработки заготовок. 

 
 

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

 
1. Рудь Ю.С., Белоножко В.Ю., Олейник С.Ю.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Оценка механических характеристик горных пород на стадии проектирования гор-
нодобывающего предприятия 
 
2. Рудь Ю.С., Кучер В.Г., Белоножко В.Ю.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Выбор параметров системы автоматической оптимизации влажности агломера-
ционной шихты 
 
3. Сахно С.І., Янова Л.О., Пищикова О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Особливості безаварійної експлуатації металоконструкцій сучасних мостових 
кранів 
 
 
4. Хруцкий А.А., Слатвинский Н.Н., Чумак Ю.И. 
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Прогрессивные методы восстановления деталей горных машин 
 
 
5. Горбачов Ю.Г., Чередниченко А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз та обгрунтування параметрів ковшових робочих органів навантажувального 
та виймально-навантажувального гірничого обладнання  
 
6. Громадський А.С., Ощепков В.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження робочого циклу занурного пневмоударника П-110 
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7. Громадський А.С., Кошелєв С.С., (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження пружно-деформованого стану станини дробарки конусної КМД-2200 
та обґрунтування шляхів удосконалення її конструкції 
 
8. Гулівець О.А., Олійник С.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Використання подібності технічних систем при модернізації та розробці нових зра-
зків пневматичних перфораторів 
 
9. Гулівець О.А., Олійник С.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Обґрунтування і вибір напрямку досліджень по підвищенню опору втомному руйну-
ванню деталей машин 
 
10. Зотова О.В., Петров С.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Використання технологічних можливостей фрезерно-гравіювального верстату мо-
делі ROLAND MDX-20 у навчальному процесі 
 
11. Карачабан С. Н. Сиренко К. С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Анализ использования переносного фрезерного металлорежущего оборудования при 
ремонте деталей горно-металлургического оборудования 
 
12. Кіяновський М.В., Бондар О.В., Косковецька О.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз використання в навчальному процесі комп'ютерного технологічного програ-
мування  
 
13. Лаухіна Л.І., Борисевич С.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Шляхи вирішення екологічної проблеми очищення, регенерації та утилізації МОТЗ 
механічної обробки матеріалів 
 
14. Малиновская С.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»), Данилина Г.В. 
Малиновский Ю.А. (Криворожский колледж Национального авиационного университета),  
Причины возникновения вибраций бурового става при работе карьерных станков 
шарошечного бурения 
 
 
15. Малиновская С.И., Косяк М. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»),  
Коротких Р., Малиновский Ю.А. (Криворожский колледж Национального авиационного 
университета) 
Тяговые расчеты конвейерных поездов со стационарными приводами 
 
16. Монастирський Ю.А., Потапенко В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз експлуатаційних показників кар’єрних самоскидів кривбасу 
 
 
17. Монастирський Ю.А., Степанкіна І.Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Автомобільно-конвеєрний комплекс кар’єру як система масового обслуговування 
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18. Нечаев В.П., Бугай Л.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Повышение надежности деталей ударно-поворотного механизма перфораторов 
 
19. Нечаєв В.П., Зотова О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розвиток методики аналізу контактних процесів у крупномодульному зубчастому 
зачепленні 
 
20. Нечаев В.П., Рязанцев А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Плазменно-механічна обробка двофазних титанових сплавів 
 
21. Потапенко В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Нормативні параметри технічного обслуговування й ремонту технологічного авто-
транспорту глибоких кар'єрів 
 
22. Рязанцев А.О., Курілко М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Інноваційні технології термічної обробки деталей гірничих машин 
 
23. Рязанцев А.О., Зотова О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Оптимізація процесу обробки зубчастих коліс 
 
24. Самошкина С.П., Самошкина В.Э. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Совершенствование организации труда механических цехов ремонтных предпри-
ятий 
 
25. Степанкіна І.Б. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Математичне моделювання автомобільно-конвеєрного комплексу кар’єру як систе-
ми масового обслуговування 
 
26. Цывинда Н.И., Мединский А.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Анализ основных показателей качества гидроцилиндров горных машин 
 
27. Чернявська О.В., Кузьміна Л.В., (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підвищення зносостійкості деталей гірничого обладнання борохромуванням 
 
 
28. Рудь Ю.С., Белоножко В.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Сущность метода оценки механических характеристик горных пород на основе кри-
сталлографии 
 
29. Рудь Ю.С., Белоножко В.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Основные положения метода оценки механических характеристик горных пород на 
основе кристаллографии 
 
30. Рудь Ю.С., Кучер В.Г., Белоножко В.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Новые решения по стабилизации высоты слоя материала «постели» на колоснико-
вой решетке агломерационной машины 
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31. Рудь Ю.С., Кучер В.Г., Белоножко В.Ю.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
К вопросу стабилизации высоты слоя материала «постели» на колосниковой ре-
шетке агломерационной машины 
 
32. Рудь Ю.С., Кучер В.Г., Белоножко В.Ю.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Новый подход к процессу выделения материала «постели» и ее загрузки на колосни-
ковую решетку агломерационной машины 
 
32. Рудь Ю.С., Кучер В.Г., Белоножко В.Ю.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Назначение и способы выделения материала «постели» и ее загрузки на колоснико-
вую решетку агломерационной машины 
 
33. Белоножко В.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Теоретическая оценка механических характеристик пирита на основе модели кри-
сталлического строения 
 
34. Белоножко В.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Теоретическая оценка механических характеристик гематита на основе кристал-
лографии 

 
35. Кучма В.В., Белоножко В.Ю. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Усилия в приводном канате наклонного канатного подъемника (фуникулера) 

 
36. Гузь Б.О., Ібраєв М.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Охолодження електронного обладнання в приміщеннях гарячих цехів металургійних 
підприємств 
 
36. Гузь Б.О., Балов Б.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Особливості застосування засобів індивідуального захисту від шуму на шахтах Кри-
вбасу 
 

37. Никифоровский О.О. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Улучшение качества дробящих плит щековых дробилок 
 
38. Замыцкий О.В., Артеменко И.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Модернизация ТЭС для совместного использования солнечной энергии 
 

39 Лідер М.Ю., Замицький О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз енергетичної ефективності використання тепла стисненого повітря 
 
40. Гладун Є.Р., Замицький О.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Турбокомпресор як джерело тепла для двигуна стерлінга 
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41. Замыцкий О.В., Зозенко Е.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Потенциал развития солнечной энергии 
 
 
42. Замыцкий О.В., Шепеленко М.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Модернизация системы пневмоснабжения горного оборудования 
 
 
43. Марчик Н.А., Шепеленко М.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Характеристика автоколебаний буровых установок 
 
44. Литовко Б.М., Осипчук В.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Математическая модель движения влагосодержащего воздуха по трубопроводу 
 
 
45. Литовко Б.М., Шепеленко М.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Применение контактных воздухоохладителей с режимом охлаждения и осушения 
сжатого воздуха 
 
46. Марчик Н.А., Осипчук В.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Определение и анализ параметров свободных колебаний буровых установок 
 
47. Осипчук В.С., Суртаєв В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Рішення галузі геотермальної енергетики в Україні 
 
48. Пікільняк А.В., Кузьменко О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Шляхи підвищення ефективності роботи машинобудівного виробництва за рахунок 
впровадження сучасних комп'ютерних технологій 

 
49. Пікільняк А.В., Балан О.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Застосування сучасних сам систем для підвищення ефективності виробництва про-
дукції на верстатах з чпк 
 
50. Пікільняк А.В., Волошина А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Роль комп'ютерних технологій в сучасній комплексній підготовці фахівця-
машинобудівника 
 
51. Пікільняк А.В., Кузьменко О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Шляхи підвищення ефективності роботи машинобудівного виробництва за рахунок 
впровадження сучасних комп'ютерних технологій 
 
 
52. Пікільняк А.В., Тиховліз А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Збільшення ефективності роботи машинобудівних підприємств криворіжжя шля-
хом впровадження plm технологій 
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53. Кіяновський М.В., Дубровський С.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження та визначення обмежень щодо застосування систем планово-
попереджувального ремонту (ППР) 
 
54. Пікільняк А.В., Школьна О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Впровадження plm технологій на машинобудівних підприємствах для підвищення 
якості та швидкості розробки продукції 
 
55. Пікільняк А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Шляхи підвищення ефективності роботи машинобудівного виробництва за рахунок 
впровадження сучасних комп'ютерних технологій 
 
56. Кіяновський М.В., Дубровський С.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Вплив зміни правил менеджменту господарської діяльності ГЗК на ефективність 
системи ТОіР 
 
57. Деркач А.В., Кіяновський М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка методики дослідження впливу пружних деформацій елементів технологіч-
ної системи на точність механічної обробки деталей 
 
58. Деркач А.В., Кіяновський М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Вибір програмних засобів для дослідження топології полів деформації заготовок та 
верстатних пристроїв від дії сил обробки. 
 
 
 
С е к ц і я  11  Електромеханіка та електроенергетика 
 
Голова    Сінчук Олег Миколайович, д-р техн. наук., проф. 
Секретар   Кольсун В’ячеслав Анатолійович, канд. техн. наук, доц.  
 
 
1. Пересунько И.И. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Повышение качества напряжения внутришахтной участковой сети 
 
2. Барановська М.Л., Барановський В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження теорій і механізмів розвитку перенапруг при дугових замиканнях фази 
на землю 
 
3. Герасимова К.В., Барановський В.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет) 
Дослідження роботи трансформатора Ніколи Тесла 
 
 
4. Касаткіна І.В., Гнутов В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підвищення енергетичної ефективності тягового агрегату за рахунок пасивного 
компенсатора 
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5. Кузьменко А.С., Коломіц Г.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підвищення ефективності роботи чашового огрудкувача 
 
9. Касаткіна І.В., Сидоренко А.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Використання комбінованих енергосилових установок на автосамоскидах у кар’єрі 
 
10. Бондаревський С.Л., Данилейко О.К., Галайчук В.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка автоматизованої системи для дистанційного керування приводом змінного 
струму 
 
11. Данилейко О.К., Рожненко Ж.Г., Головацький І.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Лабораторний стенд для дослідження характеристик ламп загального призначення 

 
12. Сінчук О.М., Філіпп Ю.Б., Максимов М.М., Ялова А.М.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Методологія оцінки та формування енергоефективних режимів споживання електро-
енергії на залізорудних підприємствах 
 
13. Зайцев Р.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Порівняльний аналіз енергетичних показників систем електроприводів скіпових під-
йомних установок залізорудних шахт Кривбасу 
 
14. Бондаревський С.Л., Данилейко О.К., Устименко В.А.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка локальної мережі обміну даними між операторською панеллю та контро-
лером ABB AC500 

 
15. Воротеляк Е.А., Коломіц Г.В., Кузьменко А.С.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Післяремонтна експлуатація глибокопазного асинхронного двигуна 
 
16. Моркун В.С., Лобов В.Й., Лобова К.В.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Використання ядерної енергії – майбутнє розвитку гірничо-металургійного комплек-
су України 
 
17. Синчук О.Н., Гузов Э.С., Пархоменко Р.А., Харитонов А.А.   
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
К вопросу оценки влияния факторов на процесс электропотребления электроприём-
никами шахтных сетей в условиях неполноты информации 
 
18. Омельченко О.В., Удовенко О.О., Сіянко Р.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Альтернативний тяговий електропривод шахтних електровозів 
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19. Кольсун В.А., Риженков Д.В., Макодзьоб В.М., Кулик О.М.   
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Електроенергетичні характеристики перетворювачів частоти в аспекті розвитку 
альтернативної енергетики 
 
20. Козакевич І.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підвищення показників якості керування сервоприводом на базі синхронної машини з 
постійними магнітами 
 
21. Козакевич І.А.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підвищення ефективності реалізації рекуперативного гальмування електроприво-
дом транспортного засобу на базі безщіткової машини постійного струму 
 
22. Філіпп Ю.Б., Бєлоус А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Енергетичні показники тягової підстанції міського тролейбусу 
 
 
23. Сінчук І.О., Самохіна А.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Покращення тягових властивостей в рудничних електровозах за допомогою комбінованого 
приводу 
 
24. Грачов М.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження роботи тягових електроприводів рудникових електровозів на предмет визна-
чення умов ефективного функціонування системи гальмування 
 
25. Гузов Е.С., Сінчук І.О., Кальмус Д.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз ефективності роботи тягових електроприводів рудникових електровозів в режимі 
гальмування 
 
26. Кальмус Д.О., Коваленко І.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Спосіб управління тяговим електроприводом із збереженням керованості транспортного 
засобу 
 
27. Гузов Е.С., Сінчук І.О., Кальмус Д.О., Лагода М.І. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Про перспективу розширення функціональних можливостей тягових електроприводів 
рудникових електровозів в режимі гальмування 
 
 
28. Петриченко А.А., Зиманков Р.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Способ преобразований измерительной функции для контроля параметров изоляции рас-
пределительных сетей железорудных шахт 
 
29. Онищенко В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Перспективи безаварійної роботи рудникових контактних електровозів в умовах погір-
шення контакту "Струмознімач - мережа" 
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30. Ільченко Р.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Порівняльний аналіз асинхронних, синхронних машин з постійними магнітами та венти-
льних реактивних двигунів для гібридних транспортних засобів 
 
31. Синчук И.О., Касаткина И.В., Яловая А.Н. 
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
О направлениях снижения электроэнергозатрат в железорудных шахтах 
 
32. Сьомочкин А.Б., Шевчук В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Застосування суперконденсаторів в гібридних системах 
 

33. Сьомочкин А.Б., Федотов В.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Порівняльний аналіз регулювальних властивостей однофазного асинхронного двигуна при 
амплітудному, фазовому та частотному керуванні 
 
34. Аніськов О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Ляшенко В.П. (ДВНЗ «Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського») 
Математична модель прокатки стрічки 
 

35. Берідзе Т.М. (ДВНЗ «Запорізький національний університет») 
Оцінювання параметрів нелінійних стохастичних систем 
 
36. Кульбашна Н.І., Тарновецька А.Г. 
(ДВНЗ «Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова») 
Дослідження регулярності руху на основі автоматизованої системи диспетчерського керу-
вання 
 
37. Синчук И.О., Гузов Э.С., Винник М.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Пути повышения электроэнергоэффективности функционирования подземных железо-
рудных предприятий 
 
38. Синчук О.Н., Пироженко А.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Черная В.О., Черный В.О 
(ГВУЗ «Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского») 
Анализ элементов защиты импульсных преобразователей напряжения тяговых электро-
технических комплексов 
 
 
39. Сінчук О.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Бойко С.М. 
(ДВНЗ «Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського») 
Юрченко М.М. (Інститут електродинаміки НАН України) 
Особливості розбудови систем електропостачання підприємств гірничо-видобувного ком-
плексу з включенням в їх структуру вітроенергетичних комплексів 
 
40. Козлов В.С., Евменов А.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Оцінка потенціалу енергоефективності прокатного стану 
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41. Синчук О.Н., Гузов Э.С., Пархоменко Р.А., Харитонов А.А. 
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Оценка процессов потребления электрической энергии электроприёмниками шахтных 
сетей в условиях неполнты информации 
 
42. Фащиленко В.Н., Решетняк С.Н.  
(Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС») 
Обоснование исследования электромеханических резонансных процессов в разрушении гор-
ного массива 
 
43. Степаненко В.П. (Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС») 
Повышение энергоэфективности и ресурсосбережения рудничного электровозного транс-
порта 
 
 
44. Пироженко А.В., Пироженко Т.В., Петриченко А.А. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Експерементальне обгрунтування основних вимог до засобів захисного вимикання контак-
тних мереж електровозної відкатки залізорудних шахт від пожежонебезпечних дугових 
замикань 
 
 
45. Евтушенко Л.Г., Бялобржеський О.В. 
(ДВНЗ «Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського») 
Комбінована система керування асинхронним генератором з компенсацією реактивної 
потужності у вузлі електричної мережі 
 
 
46. Берідзе Т.М. (ДВНЗ «Запорізький національний університет») 
Формування принципів і функцій стратегічного моніторингу в системі стратегічного 
управління підприємством 
 
47. Жуйков В.Я., Осипенко К.С. 
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут») 
Особливості відбору енергії від вітрогенератора в перехідному режимі орієнтації на вектор 
вітрового потоку 
 
48. Синчук И.О., Гузов Э.С., Винник М.А. 
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
О перспективах повышения эффективности функционирования комплекса: «электросна-
бжение – электропотребление» подземных железорудных предприятий 
 
 

49. Розен В.П., Демчик Я.М. 
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут») 
Порівняльний аналіз методів прогнозування споживання електроенергії виробничих сис-
тем 
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50. Синчук О.Н., Пироженко А.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Черная В.О., Черный В.О.  
(Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского) 
Моделирование электрических переходных процессов в элементах защиты широтно-
импульсных преобразователей напряжения тяговых электротехнических комплексов по-
стоянного тока 
 
51. Сінчук О.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Бойко С.М. (ДВНЗ «Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського») 
Юрченко М.М. (Інститут електродинаміки НАН України) 
До можливостей розбудови систем електропостачання підприємств гірничо-видобувного 
комплексу з включенням в їх структуру вітроенергетичних комплексів 
 
52. Кутін В.М., Кутіна М.В. (ДВНЗ «Вінницький національний технічний університет») 
Математична модель визначення роботоздатності ізоляції розподільних мереж постій-
ного струму та її аналіз 
 
53. Савицкий А.И., Тимошенко М.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Управление гидроциклоном второй стадии рудоизмельчения 
 
54. Омельченко О.В., Удовенко О.О., Сіянко Р.В. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
До питання використання двофазних асинхронних двигунів в тягових електроприводах 
шахтних контактних електровозів 
 
55. Кольсун В.А., Риженков Д.В., Макодзьоб В.М., Кулик О.М. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз та дослідження енергетичних характеристик перетворювача частоти стосовно 
мережі живлення  фотоелектричної сонячної станції 
 
56. Аніськов О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Ляшенко В.П. (ДВНЗ «Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського») 
Математична модель прокатки стрічки 
 
 
57. Синчук И.О., Семочкин А.Б., Федотов В.А. 
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
О принципах минимально соударяемого и максимально точного управления перемещением 
вагонеток рудничных электровозосоставов 
 

 
 
58. Семочкин А.Б., Федотов В.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Сменова Л.В. (Украинская государственная академия железнодорожного транспорта) 
Анализ математических подходов для решения задачи точности позиционирования ваго-
неток рудничных электровозосоставов при погрузочно разгрузочных операциях 
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59. Кондратець В.О., Мацуй А.М. 
(ДВНЗ «Кіровоградський національний технічний університет») 
Метод автоматизованого керування подрібненням руди кульовим млином з оптимізацією 
динаміки розрідження пульпи 
 
60. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Идентификация нелинейных объектов управления обогатительного производства на ос-
нове ядерного преобразования вольтерра-лагерра 
 
61. Савицкий А.И., Сёмочкин А.Б., Сёмочкина С.В. 
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Моделирование системы автоматического управления энергетическими параметрами 
электроприводов клетей прокатных станов 
 
62. Клименко Д.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз систем автоматичного керування процесом термічної обробки обкотишів на фаб-
риці огрудкування 
 
63. Охота К.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Адаптивна система керування продуктивністю насосної станції подачі води на збагачува-
льну фабрику 
 
64. Осадчук Ю.Г., Козакевич І.А., Ільченко Р.А. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Порівняльний аналіз асинхронних, синхронних машин з постійними магнітами та венти-
льних реактивних двигунів для гібридних транспортних засобів 
 
65. Козакевич І.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Система рекуперативного гальмування вентильним двигуном електромобіля 
 
66. Козакевич І.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Система керування синхронним двигуном з постійними магнітами з використанням фі 
 
67. Лобов В.Й., Нескромна М.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Синтез модального регулятора для процесу випалу обкотишів у конвеєрній печі фабрики 
огрудкування 
 
68. Філіпп Ю.Б., Бєлоус А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження енергетичних показників тягової підстанції тролейбусів Кривого Рогу 
 
 
69. Сінчук І.О., Самохіна А.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
До питання підвищення енергоефективності видобутку залізної руди підземним способом 
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70. Плєшков С.П., Плєшков П.Г., Зінзура В.В. 
(ДВНЗ «Кіровоградський національний технічний університет») 
Оптимальне керування параметрами режиму розподільчих електричних мереж з допомо-
гою симетрокомпенсуючих пристроїв 
 
71. Бабець Є.К., Хорольський В.П., Хорольська Т.В. 
(НДГРІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Моделювання режимів роботи внутрішньомлинних навантажень кульових млинів бага-
тостадійного процесу збагачення 
 
 
72. Жосан А.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Непараметрический регулятор нелинейных процессов 
 
73. Гузов Е.С., Сінчук І.О., Кальмус Д.О., Лагода М.І. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підвищення ефективності електричного гальмування тягових електроприводів рудничних 
електровозів 
 
74. Гузов Е.С., Сінчук І.О., Кальмус Д.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження електромагнітних процесів в тяговому двигуні постійного струму з послідов-
ною обмоткою збудження 
 
75. Кальмус Д.О., Коваленко І.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підвищення надійності роботи тягового електропривода рудникового контактного елек-
тровоза засобами системи керування 
 
76. Кальмус Д.О., Грачов М.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження граничних умов ефективного переходу тягового електроприводу рудникових 
електровозів з режиму тяги у режим гальмування 
 
77. Онищенко В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження впливу коливань напруги живлення на роботу електричного привода руднико-
вого електровоза 
 
78. Сінчук О.М., Філіпп Ю.Б., Максимов М.М., Ялова А.М. 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Методологія оцінки та формування енергоефективних режимів споживання електроенер-
гії на залізорудних підприємствах 
 
79. Касаткіна І.В., Сидоренко А.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підвищення енергоефективності використання автосамоскидів у кар’єрі 
 
80. Батраков Д.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз режимів роботи вібраційної транспортуючої машини з метою підвищення ефек-
тивності випуску руди 
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81. Синчук И.О., Касаткина И.В., Яловая А.Н.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Юрченко Н.Н. (Институт электродинамики НАН Украины) 
Оценка направлений повышения энергоэффективности добычи железорудного сырья по-
дземным способом 
 
82. Касаткіна І.В., Гнутов І.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підвищення енергетичної ефективності тягового агрегату в кар’єрі 
 
 
83. Петриченко А.А., Зиманков Р.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Оценка электрических паметров изоляции распределительных сетей железорудных шахт 
Кривбасса в нинешних условиях их эксплуатации 
 
84. Кольсун В.А., Ивашко А.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Модуль «Автономный инвертор напряжения» лабораторного комплекса «Исследование 
энергетических показателей преобразователей» 
 
85. Кольсун В.А., Иутин Я.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Создание современного лабораторного комплекса и его модульной базы для изучения преоб-
разовательной техники 
 
86. Пересунько И.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Увеличение напряжения участковых сетей как способ повышения качества электроэнер-
гий для самоходной техники железорудных шахт 
  
87. Синчук И.О., Самохина А.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Применение комбинированного привода в электровозах для повышения тяговых свойств 
 
88. Синчук О.Н., Касаткина И.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Сменова Л.В. (Украинская государственная академия железнодорожного транспорта) 
Моделирование переходных процессов в асинхронных двигателях тяговых электромехани-
ческих комплексов двоосных электровозов 
 
89. Антоненко А.О. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Особенности контроля состояния качества электроэнергии промышленных систем эле-
ктроснабжения 
 
90. Запальский К.Н. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Анализ режимов работы автономных электроэнергетических систем с полупроводнико-
выми преобразователями и фильтрокомпенсирующими устройствами 
 
 
91. Петриченко А.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Методы и способы снижения токов утечки в электрических комбинированных сетях на-
пряжением до 1200 В железорудных шахт 
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92. Кальмус Д.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Повышение эфективности торможения рудничных электровозов с тяговыми электродви-
гателями постоянного тока 
 
 
93. Сінчук І.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Теорія і практика підвищення рівня енергоефективності залізорудних підприємств 
 
 
94. Пересунько И.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Повышение эффективности систем подземного электроснабжения высокопроизводите-
льных железорудных шахт 
 
 
95. Тищенко С.В., Квітка Т.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Щодо проблеми реалізації міждисциплінарних зв’язків у процесі викладання дисцип-
ліни вища математика у технічному вищому навчальному закладі. 
 
 
96. Бабець Е.К., Хорольський В.П., Хорольський Д.В., Тіторенко К.Г. 
(НДГРІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Інтелектуальна система ситуаційного управління енергоспоживанням дробарних 
фабрик.  
 
 
97. Антоненко А.О. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
К вопросу повышения эффективности процессов мониторинга качества электро-
энергии на горнорудных предприятиях 
 
 
98. Осипчук В.С., Суртаєв В.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Рішення галузі геотермальної енергетики в Україні 

 
 
99. Козлов В.С., Біднов Є.С. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Автономний контроль режимів роботи електричної машини  
 

 
 
100. Козакевич I.A., Ільченко Р.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Порівняльний аналіз асинхронних, синхронних машин з постійними магнітами та 
вентильних реактивних двигунів для гібридних транспортних засобів. 
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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. Вдовиченко И.Н. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Построение математической модели программных систем 
 
2. Кіяновський М.В., Дубровський С.С. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Вплив надійності обладнання промислових систем на вибір стратегії експлуатації 
за критерієм мінімуму експлуатаційних витрат 
 

3. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Формирование моделей вольтерра-лагерра нелинейных объектов обогатительного 
производств 

 
4. Єфіменко Л.І., Тиханський М.П. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Математичні моделі навантаження та методи проектування опорних конструкцій 
конвеєра 
 
5. Лобов В.Й., Чернюк М.С., Тохтарь Ю.О., Лобова К.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Результати моделювання  автоматизованої системи керування  електроспоживан-
ням технологічної установки 
 
6. Лобова К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розроблення програмного забезпечення для довідника спеціаліста з 
комп’ютеризованих систем керування 
 
7. Лобов В.Й., Чернюк М.С., Тохтарь Ю.О., Лобова К.В.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Автоматизована система керування технологічною установкою з мінімальним еле-
ктроспоживанням та використанням альтернативної енергії 
 
8. Лобова К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Модель керування термічною обробкою котунів на конвеєрній випалювальній машині 
за методом зворотного Якобіана 
 
9. Лобов В.Й., Лобова К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Комп’ютеризована система моніторингу вібраційних режимів роботи обладнання 
конвеєрної випалювальної машини 
 
10. Миколенко А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Системи автоматичного керування гідроциклоном на збагачувальній фабриці 
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11. Назаренко М.В., Назаренко Н.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Автоматизированная система расчетов вентиляции подземных рудников для обес-
печенния безопасности ведения горных работ 
 
12. Пулинець А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Нечітка логіка в управлінні тепловим режимом доменного виробництва 
 
13. Савицкий А.И., Тимошенко М.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Управление гидроциклоном как частью распределенной сис-темы управления обога-
тительным комплексом 
 
14. Савицкий А.И., Тимошенко М.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Управление гидроциклоном на основе нечетких алгоритмов 
 
15. Кондратець В.О., Мацуй А.М. (Кіровоградський національний технічний університет) 
Включення початкової ділянки барабана кульового млина в продуктивну роботу удо-
сконаленням автоматизованого керування 
 
 
16. Пулинець А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Нечітка логіка в управлінні тепловим режимом доменного виробництва 
 
 
17. Цвиркун С.Л. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Многокритериальная оптимизация системы управления сортировкой кусковой руды 
в условиях ограниченного  быстродействия исполнительного механизма 
 
18. Кіяновський М.В., Бондар О.В., Явтушенко О.О.  
(ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Забезпечення інтеграції модулів автоматизованого проектування і візуалізації під-
приємства шляхом впровадження plm-систем 
 
19. Дрига В.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Исследование, разработка и промышленные испытания скважинного акустического 
глубиномера с применением алгоритма Герцеля 
 
20. Tykhansky M.P., Pulinets A.O. (SIHE “Kryvyi Rih National University”) 
Management of thermal processes of blast furnace based on fuzzy logic 
 
21. Моркун В.С., Моркун Н.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Ультразвуковой контроль распределения частиц измельченной руды по крупности в 
потоке пульпы 
 

22. Ткаченко Н.В. (Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка) 
Увеличение мотто-ресурса винтовых забойных двигателей за счет упрочнения по-
верхностного слоя их роторов 
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23. Єфіменко Л.І., Тиханський М.П., Доценко І.О. (ДВНЗ «Криворізький національний 
університет») 
Аналіз навантажень, діючих на опорні конструкції конвеєра та методів їх проекту-
вання 
 
 

24. Назаренко М.В., Назаренко Н.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Енергетичний підхід до оцінки  інтервалу дискретності часу  та часу спостережен-
ня технологічного процесу у процесі нормальної експлуатації 
 

25. Моркун В.С., Моркун Н.В., Дворников В.А., Ксаткина И.В.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Анализ методов определения гранулометрического состава твёрдой фазы пульпы с 
использованием объёмных ультразвуковых волн 
 
26. Моркун В.С., Тронь В.В., Паранюк Д.И.  
(ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Идентификация нейро-нечетких структур для системы адаптивного управления 
процессом бурения с идентификатором модели объекта 
 
27. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Идентификация нелинейных объектов управления обогатительного производства 
на основе ядерного преобразования вольтерра-лагерра 
 
28. Мацуй А.М. (Кіровоградський національний технічний університет)  
Обґрунтування підходу математичного моделювання закономірностей розташуван-
ня матеріалу вздовж піскового тіла спірального класифікатора 
 
29. Купін А.І., Кузнєцов Д.І.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Інформаційні моделі автоматичної діагностики побутової техніки у системах типу 
«інтелектуальний дім» 
 
30. Кондратець В.О., Мацуй А.М. (Кіровоградський національний технічний університет)  
Математичне моделювання рівномірного руху пульпи у пісковому жолобі односпіра-
льного класифікатора 
 
31. Доценко І.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Інформаційні технології навчання – методологія і технологія навчально-виховного 
процесу з використанням новітніх електронних засобів 
 
32. Азарян А.А., Гриценко А.Н. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Исследование экспресс-анализа содержания общего железа в руде с использованием 
гамма-излучения 
 
33. Мелешко О.О., Болотникова О.С. (Національний авіаційний університет) 
Герасимова К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Способи захисту інформації в мобільних пристроях в корпорації від витоку 
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34. Білецький В.С., Світлий Ю.Г. (Полтавський національний технічний університет імені 
Юрія Кондратюка)  
Гідравлічний транспорт відходів вугільної промисловості та теплоенергетики 
 
35. Бавровский В.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Анализ методов измерения общей минерализации воды. 
 
 
36. Мацуй А.М. (Кіровоградський національний технічний університет) 
Підхід до вивчення нерівномірності розташування пісків у міжвитковому просторі 
спіралі механічного класифікатора 

 
37. Моркун В.С., Тронь В.В., Паранюк Д.И. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Формирование нейро-нечеткой модели для системы адаптивного управления про-
цессом бурения 
 
38. Жидков Д. П. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)  
Перспективы современного програмного обеспечения в области промышленного про-
ектирования 
 
 
39. Єфіменко Л.І., Тиханський М.П., Доценко І.О. 
 (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Експлуатація стрічкового конвеєра, забезпеченого регульованим приводом 
40. Моркун В.С., Бурнасов П.В.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Обмеження в задачі оптимального розкладу занять для ВНЗ 
 
41. Доценко І.О.  (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Удосконалення та використання педагогічних програмних засобів у навчальному 
процесі 
 
42. Кондратець В.О., Мацуй А.М. (Кіровоградський національний технічний університет) 
Дослідження рівномірного руху нен’ютонівських рідин у нахилених потоках 
 
 
43. Моркун В.С., Моркун Н.В., Тронь В.В. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Ультразвуковой контроль распределения частиц измельченной руды по крупности в 
потоке пульпы 
 
44. Пікільняк А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  

Шляхи підвищення ефективності роботи машинобудівного виробництва за рахунок 
впровадження сучасних комп'ютерних технологій 
 
45. Вдовиченко И.Н. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») 
Развитие схемы научной экспертизы. 
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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. Ніколаєнко К. В. , Нагорна Н.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Технологічні рішення підвищення якості товарної аглоруди шахт Кривбасу 
 
 

2. Булах О.В., Булах О.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Пошук рішень з підвищення ефективності збагачення окислених руд Кривбасу 
 
 
3. Компанієць Л.Ю., Олійник Т.А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження  технологічних  властивостей марганцевих шламів 
 
 
4. Олійник Т. А., Носик О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження технологічних властивостей хромітових руди 
 
 
5. Олійник Т. А., Скляр Л.В., Ткаченко В.О. 
 (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка технології очищення руд та залізовмісних концентратів від шкідливих 
домішок 
 
 
6. Кушнірук Н.В.,  Єремей Д.К. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Залучення техногенної сировини для отримання м'якоабразивного матеріалу 
 
 
7. Олійник Т. А., Скляр Л.В., Прокопчук Д.С. 
 (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка комплексної технології збагачення шлаків ТЕС 
 
 
8. Мовчан В.В., Скляр А.Ю. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз об’ємів та норм водоспоживання гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу  
 
 
9. Ніколаєнко К.В., Нагорна Н.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження та розробка нових технологічних рішень підвищення якості аглоруди 
підземного видобутку Кривбасу 
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10. Олійник Т. А., Носик О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка нової технології збагачення хромітової руди 
 
 
11. Компанієць Л.Ю., Олійник Т. А. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Розробка нової технології збагачення марганцевих шламів 
 
 
12. Кушнірук Н.В.,  Васьков А.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Використання поверхнево-активних речовин в процесі фільтрації магнетитових 
концентраті ПАТ «ПІВНГЗК» 
 
 
13. Булах О.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Визначення доцільності залучення у переробку окислених руд Кривбасу та вдоскона-
лення технології їх збагачення з метою підвищення якості концентрату 
 
 
14. Ніколаєнко К.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Математичне моделювання управління якістю товарної аглоруди. 
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  Секція 14  Проблеми педагогіки 
 
Керівник Дороніна Тетяна Олексіївна, д-р пед. наук, проф. КПІ ДВНЗ «КНУ»; 
Співголова Зеленкова Наталія Іванівна, канд. пед. наук, доц. 
Секретар Король Анжеліка Миколаївна, канд. пед. наук, доц.  
 

1. Бакум З. П. (ДВНЗ Криворізький національний університет) 
Термінологічна компетентність майбутніх гірничих інженерів 
 

2. Басюк Л. Б. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підручник у системі шкільної освіти: проблеми сучасного підручника з української 
літератури 
 
3. Батрак А. С (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Підготовка дизайнера-педагога в сучасній системі дизайн-освіти 
 
4. Білоконна Н. І. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Формування емоційної культури майбутнього вчителя засобами інноватики 
 

5. Бондаревська О. М. (Криворізький коледж Національного авіаційного університету) 
Особливості організації навчання гуманітарних дисциплін у контексті формування 
індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів 
 
6. Вовк Н. В. (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет») 
Сучасні підходи до формування культури споживання у майбутнього вчителя тех-
нологій 
 

7. Волікова М. М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
А. С. Макаренко про педагогічну техніку: минуле та сучасніть 
 
8. Волкова Н. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Система професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових 
технологій 
 
9. Висоцька Л. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Правова освіта як засіб боротьби з правовим нігілізмом 
 

10. Гладир Я. С. (ДВНЗ Криворізький національний університет) 
Розроблення проблеми організації самостійної роботи іноземних студентів на су-
часному етапі 
 

11. Грищенко С. М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Засоби навчання майбутніх інженерів гірничого профілю у процесі формування еко-
логічної компетентності з використанням геоінформаційних технологій 
 

12. Джоу Цун (ДЗ «Південноукраїнський національний  
педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського») 
Бібліотечні ресурси як засіб формування дослідницьких умінь майбутніх викладачів-
філологів 
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13. Дороніна Т. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Історіографія як завдання історико-педагогічного дослідженя  
 
14. Ейвас Л. Ф. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Етапи розвитку системи підготовки вчителів декоративно-прикладного мистецтва 
в Україні 
 
15. Зеленкова Н. І. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Наукова організація самостійної праці студентів в умовах вищої освіти 
 
16. Іванченко В. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Тестовий контроль знань за допомогою інформаційної системи «Logit» 
 
17. Іншаков А. Є. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Проблеми корекційної освіти в дошкільних закладах україни 
 
18. Коваленко І. А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Актуалізація вивчення педагогічної персоналії в сучасній педагогіці 
 
19. Козак Л. В. (ДВНЗ Криворізький національний університет) 
Формування комунікативної діяльності майбутніх інженерів-педагогів 
 
20. Король А. М.  (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Комунікативна культура як основа спілкування керівника навчального закладу 
 
21. Крамаренко Т. Г (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Проблеми удосконалення підготовки учителя математики 
 
22. Кудренко Д. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Трактування "художньо-графічних умінь майбутніх учителів образотворчого мис-
тецтва" у науковій літературі 
 
 
23. Кулінка Ю. С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Партисипативні методи у формуванні позитивної мотивації майбутніх учителів 
технологій при дизайн-проектуванні 
 
24. Курліщук І. І. (Луганський національний університет ім. Т. Шевченка) 
До питання про запровадження медіаосвіти до початкової школи 
25. Кучер З. С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Методика формування графічних умінь майбутніх інженерів-педагогів швейного 
профілю 
 
26. Кучер С. Л. (ДВНЗ Криворізький національний університет) 
Умови формування стійкого інтересу до дизайн-діяльності у майбутніх вчителів 
технологій 
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27. Кучерган Є. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Гармонізація фізичного, психічного та соціального розвитку дітей дошкільного віку 
м. Кривий Ріг Жовтневого району СНВК № 22   
 
28. Ланова І. В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Значення української фахової термінології у вихованні мовленнєво компетентних 
спеціалістів 
 
29. Лисевич О. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Формування мистецької культури майбутнього вчителя початкових класів як умови 
його творчого розвитку у контексті професійної освіти 
 
30. Мацепура Л. Л. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дидактичний підхід до розвитку креативних здібностей дошкільників в процесі ви-
вчення англійської мові 
 
31. Мовчан В. В., Часова Е. В. (ДВНЗ Криворізький національний університет) 
Хімічні дисципліни – невід’ємний складник навчального процесу в технічному ВНЗ 
 
 
31. Мотуз Т. В. (КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогі-
чної освіти») 
До вирішення проблеми професійної підготовки майбутніх вчителів з питань фор-
мування толерантності учнівської молоді  
 
32. Недодатко Н. Г. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Використання методу моделювання в ознайомленні старших дошкільників з приро-
дою 
 

33. Онищенко І. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Мотивація до професійної діяльності як один із факторів успішної фахової підгото-
вки майбутніх учителів початкових класів 
 
34. Пасічна О. В. (ДВНЗ Криворізький національний університет) 
Система роботи з удосконалення орфоепічних умінь і навичок студентів у курсі 
«українська мова (за професійним спрямуванням)»  
 
35. Пахомова О.В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Проблема сформованості творчої компетентності у майбутніх учителів іноземної 
мови 
 

36. Пономаренко Т. В (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Шкільний фольклорний колектив як шлях духовного зростання дитини 
 

37. Ракітянська Л. М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Засадничі принципи музично - сенсорного розвитку молодших школярів у контексті 
стандартизації  змісту початкової освіти 
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38. Савченко А. Л. (ДВНЗ Криворізький національний університет) 
Тезування як метод навчання  
 
39. Савченко К. Ю. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Проблеми змісту підготовки майбутніх  вихователів у світлі компетентнісного 
підходу 
 
40. Савченко Л. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Використання методи педагогічної діагностики якості освіти на заняттях у вищий школі 
 
41. Садова В. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дидактичні умови фундаменталізації змісту педагогічних дисциплін 
 
42. Семенова О. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Аналіз проблематики навчання професійно-орієнтованому читанню студентів не-
філологічних дисциплін 
 
43. Сулима Т. С. (ДВНЗ Криворізький національний університет) 
Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного нав-
чання на засадах компетентнісного підходу  
 
44. Тарасова О. В. (ДВНЗ Криворізький національний університет) 
Психологічна готовність студентів до професійної педагогічної діяльності 
 
45. Томашевський В. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Формування естетичної культури майбутніх дизайнерів. теоретико-
методологічний аспект 
 
46. Устименко В. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Використання діяльнісно-орієнтованого підходу для навчання другої мови у Канаді 
 
 
47. Цвіркун Л. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дидактичні засоби формування проектно-конструкторської компетентності в 
процесі графічної підготовки студентів 
 
 
48. Щербина С. М., Щербина І. Ю. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Формування готовності майбутніх учителів до здоров’язберігаючого  навчання як 
один із шляхів реалізація здоров’язберігаючої стратегії освіти. 
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С е к ц і я  15  Філософсько-методологічні та соціально-політичні аспекти  
   сталого розвитку 
 
 
 
Голова   Шрамко Ярослав Владиславович, д-р філос. наук, проф.,  
   КПІ ДВНЗ «КНУ»,  
Співголова  Лобанова Алла Степанівна, д-р соц., наук, проф.,  
   КПІ ДВНЗ «КНУ».  
Секретар  Грабовець Ірина Володимирівна, канд. соц. наук, доц. 
 
 
 
 
1. Братченко Л. Є. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Системний підхід в контролінгу – ключ до ефективного управління підприємством 
 
 
 
2. Грабовець І. В., Тарасова О. А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Соціальна справедливість як об’єкт наукового аналізу: характеристика підходів 
 
 
3. Козаченко Н. П. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Штучний інтелект та свідомість: проблема людяності інтелекту 
 
 
4. Комарова О. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Проблема соціальної підтримки пенсіонерів у сучасній Україні 
 
 
5. Мішалова О. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Концепт «точка зору» у наративній філософії історії 
 
 
6. Пацюк В. С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Індустріальний туризм як засіб формування індустріальної культури населення 
промислового міста 
 
 
7. Шпильова А. С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Концепції соціальних інститутів Е. Дюркгейма та Д. Норта. 
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С е к ц і я  1 6  Історія та історичні дослідження 
 
 
Голова    Тарасов Андрій Валерійович, канд. історич. наук, доц.  
   КПІ ДВНЗ "КНУ" 
Співголова  Шайкан Валентина Олексіївна, д-р історич. наук, проф.,  
   КПІ ДВНЗ «КНУ» 
Секретар   Шляхтич Роман Петрович, канд. історич. наук,  
   КПІ ДВНЗ «КНУ» 
 
 
1. Шайкан В. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Сучасні глобалізаційні виклики перед Україною та українцями 
 
 
2. Панафідін І. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Культура Давньої Спарти 
 
 
3. Печеніна Н. А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Військова історія Боспору Кіммерійського (VI-III ст. до н.е.) 
 
4. Товстоляк Н. М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
До історії старої фортеці 
 
 
5. Тарасов А. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Пропагування ідеї “справедливої війни” як засобу мобілізації населення Російської 
імперії (за матеріалами одеської преси) 
 
6. Дояр Л. В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Науково-технічне товариство чорної металургії у Кривому Розі на етапі його всесо-
юзного становлення (на матеріалах Музею історії Криворізького національного 
університету) 
 
7. Тротнер В. В. (Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей) 
Нові факти з історії родини Едуарда Фукса 
 
 
8. Фінічева В. А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
До витоків наукових традицій Криворізького педагогічного інституту 
 
 
9. Шляхтич Р. П. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»),  
Шляхтич К. Р. («Криворізький медичний коледж») 
Українське козацтво та історична пам'ять 
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10.Ніколайченко Г. М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Перспективи та правові наслідки підписання Угоди про Асоціацію, її вплив на окремі 
галузі 
 
 
11. Шустрова К. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Співвідношення понять спростування недостовірної інформації та права на 
відповідь в законодавстві України 
 
12. Задорожна Л. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
До проблеми реалізації змістових принципів історичної освіти засобами 
інноваційного навчання 
 
13. Петрухін С. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Принципи складання та технологія використання інтелект-карт на уроках історії 
 
14. Гандрабура Н. Я. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Пропагандистська політика нацистської окупаційної влади на шпальтах місцевої. 
 
 
 
 
С е к ц і я  1 7    Ф і л о л о г і я  
 
Голова    Колоїз Жанна Василівна, д-р філолог. наук, проф.  
Секретар   Арешенкова Олександра Юріївна, асистент  
 
 
1. Арешенкова О. Ю. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Методологічні аспекти дослідження реклами 
 
 
2. Вавринюк Т. І. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Конфесійна лексика в романі М. Матіос «Нація. Одкровення» 
 
 
3. Колоїз Ж. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Конструкції з чужою мовою в науковому тексті 
 
 
4. Копилова О. М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Реалізація комунікативного підходу у навчанні англійської мови в умовах педагогічно-
го інституту 
 
5. Мелкумова Т. В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Будова мовленнєвого акту. Прямі та непрямі мовленнєві акти. 



 64

С е к ц і я  1 8    П р и р о д н и ч і  н а у к и  
 
Голова   Стригунов Володимир Іванович, канд. біол. наук, доц. 
   КПІ ДВНЗ «КНУ»; 
Співголова  Євтушенко Едуард Олексійович, канд. біол. наук, доц. 
   КПІ ДВНЗ «КНУ»; 
Секретар  Луців Юлія Юріївна лаборант  
 
1. Євтушенко Е. О., Ореханова Ю. М., Коваленко Л. Г.  
(КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Екотопічна обумовленність таксономічного складу рослинних угруповань техноген-
них ландшафтів Криворіжжя 
 
2. Євтушенко Е. О., Комарова І. О.  
(КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Вплив діяльності підприємств гірничо–металургійного комплексу на репродуктивну 
сферу росли 
 
3. Маленко Я. В.  
Потенційні можливості відновлення рослинного покриву техногенних урочищ 
 
4. Стригунов В. І., Янчук І .С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Зимуючі птахи дзержинського лісництва м. Кривого Рогу 
 
5. Комарова О. В.  
Потік генів як фактор генетичної динаміки популяції в умовах шкільного модельного 
експерименту  
 
6. Брошко Є. О.  
Зеленодольське водосховище як пункт весняної міграції птахів 
 
7. Коцюруба В. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
До питання фауни хребетних тварин ландшафтного заказника місцевого значення 
«Візирка» 
  
8. Квітко М. О., Савосько В. М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
До питання моніторингу лісових культурфітоценозів та екологічної безпеки проми-
слових регіонах 
 
9. Лапін Є. І., Головатюк А. І.  
Деякі особливості структури карабідокомплексів техногенних біогеоценозів на 
Криворіжжі 
 
10. Антонік В. І, Антонік І. П. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Вплив розміщення продуктивних сил на стан екології та здоров’я населення 
Криворіжжя 
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11. Старова Т. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Стан проблеми екологізації освіти у змісті підготовки сучасного вчителя хімії 
 
12. Чувасова Н. О. 
Міграція та вплив мікроелементів на живі організми 
 
13. Альохіна Т. М. 
Раціональне природокористування в контексті сталого розвитку 
 
 
 
С е к ц і я  1 9    Фізико-математичні праці  
 
 
Голова   Міненко Павло Олександрович, д-р фіз.-мат. наук, проф. 
    КПІ ДВНЗ «КНУ» 
Співголова  Здещиц Валерій Максимович, д-р техн. наук, проф.  
   КПІ ДВНЗ «КНУ» 
Секретар  Мерзликін Павло Володимирович, канд. фіз.-мат. наук,  
   КПІ ДВНЗ «КНУ» 
 
1. Бугра А. В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Методы диагностирования организационных умений субъектов самостоятельной 
учебной деятельности 
 
 
2. Кадченко Л. П. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Особистісно орієнтоване навчання як фактор гуманізації освіти 
 
 
3. Корольський В. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Ратушний О. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Дослідження зміни значень числа Ейлера в залежності від частинних сум гармоній-
ного ряду 
 
 
4. Мерзликін П. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Хараджян Н. А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Проектування хмарного сервісу генерації типової документації 
 
 
 
5. Миненко Р. В. (ГВУЗ «КНУ», НИГРИ),  
Миненко П. А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Анализ развития и достижений методов устойчивых решений обратных задач гра-
виметрии и агнитометрии 
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6. Миненко Р. В. (ГВУЗ «КНУ», НИГРИ),  
Миненко П. А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Мечников Ю. П. (ГП «Днепрогеофизика», КГП) 
Решение обратных задач гравиметрии и магнитометрии с использованием алго-
ритма В. Н. Страхова на начальной стадии 
 
7. Соломенко А. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Туркот Т. І. (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»),  
Коновал О. А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Засоби формування критичного мислення студентів-першокурсників при вивченні 
фізики. 
 
 
С е к ц і я  2 0   Мистецтво й мистецтвознавство 
 
 
Голова    Щербина Володимир Григорович, канд. пед. наук, доц. 
Співголова  Чирва Олена Челюскінівна, канд. пед.наук, доц. 
Секретар   Ємельова Анна Петрівна, канд.пед.наук  
 
1. Балюк Л. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Застосування сучасних тенденцій ландшафтного дизайну в процесі художньо-
проектної діяльності майбутніх ландшафтних дизайнерів 
 
 
2. Брижата І. Г. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Спільне і відмінне навчального та творчого рисунків у процесі створення художнього 
образу на заняттях з академічного рисунку 
 
 
3. Власенко І. М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Художні принципи організації музики новітнього часу як фактор стильової 
сталості  
 
 
4. Давиденко Л. Ф. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Освоєння національних художніх традицій у практиці викладання фахових 
дисциплін образотворчого спрямування 
 
 
5. Дмитренко В. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Нетрадиційні підходи в індивідуальній роботі при виконанні гризайлі натюрморта з 
гіпсових геометричних тіл на нейтральному фоні 
 
6. Ємельова А. П. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Методика дизайн-проектування колекції одягу 
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7. Калько О. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Особенности проектирования центральной модели в авторских коллекциях одежды 
 
8. Коваленко В. К. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Підготовка майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до використання 
комп’ютерної графіки в навчальному процесі вищої школи 
 
 
9. Красовський А. М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Акварельний живопис. Методика виконання натюрморта 
 
 
10. Красюк І. О. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Стан викладання основ образотворчої грамоти у вітчизняних загальноосвітніх шко-
лах 
 
 
11. Крижанівський М. М., Фурман О. І.  
(КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Методи і технології формування художньо-професійних знань та умінь у студентів 
на заняттях з елементів ДПМ 
 
 
12. МарченкоА. А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Сутність художньо-професійних умінь учителя образотворчого мистецтва 
 
 
13. Мастіпанова А. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Порівняльний аналіз паралельного і центрального проекціювання 
 
 
14. Мішуровський В. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Взаємодія теорії та практики в навчальному процесі студентів художніх 
факультетів 
 
 
15. Пономар С. П., Батрак А. С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)   
Ілюстрація моди XXI століття 
 
16. Рудий А. А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)   
Формування самостійності студентів на пленерній практиці при вивченні станів 
природи 
 
17. Саприкіна Л. В. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») 
Психолого-педагогічні основи формування професійної компетентності майбутніх 
дизайнерів одягу 
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18. Сидоренко Т. Д. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)
Формування естетично-моральних якостей студентів засобами хореографії 

19. Удріс І. М. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)
Еволюція модного образу в ілюстрації моди новітнього часу 

20. Фурдак Т. Д. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)
Проблема взаємодії як організації спільної діяльності диригента й концертмейстера 

21. Чирва О. Ч. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)
Синергетична методологія як основа педагогічного дизайну 

22. Чирва О. Ч, Чирва А. Ю.  (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)
Методи та підходи до аналізу трендів в дизайні  

23. Шрамко О. І. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)
Музично-виконавське мистецтво і духовність особистості 

24. Щербаков О. Ю. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)
Значення пластичної анатомії у визначенні критеріїв форм та пропорцій в 
академічному рисунку  

25. Щербакова Л. А. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет») Підвищен-
ня рівня майстерності студентів в галузі живопису через опанування технології 
живописних матеріалів 

26. Щербина В. Г., Батрак А. С.
(КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)  
Становлення ілюстрації моди в мистецтві новітнього часу 

27. Юрченко О. С. (КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»)
Значення музейної справи для розвитку соціокультурного середовища сучасного про-
мислового міста. 




